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КЕРЕШ СҮЗ

Сүзьясалышы оясының продуктивлыгы грамматик, лексик 
һәм стилистик факторларга бәйле. Татар телендә «кеше» тема-
тик төркеменә караган лексика зур сүзьясалыш потенциалына 
ия, чөнки бу төркемнең күпчелек сүзләре татар теленең төп 
лексик фондына керә, аралашуда еш кулланылалар һәм тотры-
клы сүзләр булып саналалар. Сүз төркеме ягыннан алар исемгә 
карыйлар һәм стиль ягыннан нейтраль булулары белән харак-
терланалар. 

Бу сүзлектә «кеше» темасына караган лексик берәмлекләр 
сүзьясалыш ояларына туплап бирелде һәм, шулай итеп бу те-
матик төркемгә кергән ясалма сүзләрнең сүзьясалыш струк-
турасы күр сәтелде, аларның сүзьясалыш потенциалының бө-
тен мөмкинлекләрен билгеләргә һәм ачыграк, тулырак итеп 
күрсә тер гә тырышылды. Сүзлекне төзүдә төп принцип сыйфа-
тында тамыр сүз һәм аның нигезендә барлыкка килгән тамыр-
даш сүзләрне оялап бирү принцибы алынды. Күренекле телче 
А.Н. Тихонов тарафыннан сүзьясалышы оялары принциплары 
буенча төзелгән һәм лексикография өлкәсендә югары бәя алган 
рус теленең ике томлы сүзьясалыш сүзлеге, К.Г. Ишбаев һәм З.К. 
Ишкилдина төзегән башкорт теленең сүзьясалыш сүзлеге үрнәк 
булды. Татар тел белемендә сүзьясалыш сүзлекләренә караган 
ике сүзлек билгеле. Беренчесе – А.М. Ямалетдинова һәм И.А. Ла-
тыйпова тарафыннан «Кеше. Кеше тәне (организмы) өлешләре» 
дигән тематик төркем материаллары буенча төзелгән «Русча-
татарча тематик сүзьясалышы сүзлеге» Башкортостанның Туй-
мазы шәһәрендә 2007 елда дөнья күрде. Шул ук елда Ф.С. Са-
фиуллина, З.Н. Кириллова, Ә.Ш. Юсупова һәм И.Г. Мифтахова 



тарафыннан төзелгән «Татарча-русча тамырдаш сүзләр сүзлеге» 
Казан федераль университеты нәшриятендә басылып чыкты. Бу 
сүзлекләрнең дә уңай яклары әлеге хезмәттә чагылыш тапты.

Татар телендә сүзьясагыч кушымчалар, гадәттә, нигез сүз-
не үзгәртмичә, аңа турыдан-туры ялганып, яңа сүзләр ясыйлар. 
Сүз лектә кайсы сүзьясалыш нигезенә нинди сүзьясагыч чара-
лар кулланып, нинди яңа сүзләр ясалганы ачып бирелде. Нигез 
сүзләрнең сүзьясалыш оялары эчендә деривацион тара лышы 
һәм мөмкинлекләре ачыкланды. 

Ояга кергән ясалма сүзләрнең күпчелек өлешен ку-
шымчалау ысулы белән ясалган синтетик сүзләр тәшкил итә. 
Бу юл белән күбрәк исемнәр, аннан сыйфатлар, фигыль һәм 
рәвешләр дә ясала. Кушымчалаудан тыш, бу төркем кысала-
рында күпсанлы кушма сүзләр, шул исәптән парлы сүз ләр дә 
ясала. Парлы сүзләргә мисал итеп эч-бавыр, эч-баш, эч-карын, 
эчәк-бавыр, йөз-кыяфәт һ.б. китерергә мөмкин. Бу оялар-
да компонентлары кушылып язылган кушма сүзләр дә күп: 
икейөзле, керфеккорсаклылар, йөззурлык, үрдәкборын, озынбо-
рын, каратүш, тәнкисәр һ.б. 

Татар телдә сүзьясалыш системасының тагын бер үзен-
чәлеге – аналитик конструкцияләрнең күп булуы. Бу үзен чәлек 
«кеше» дигән тематик төркемгә караган сүзләрдән ясалган 
ояларда да чагыла: бит алмасы, борын канаты, борын яфра-
гы һ.б. Шул ук вакытта бу төркем кысаларында биология, ме-
дицина өлкәләренә караган күпсанлы терминнар да ясала: да-
габорынлылар, үрдәкборын, йомшактәнлеләр, карга борыны, 
тәнкисәр, кызылтүш, күкрәк куышлыгы һ.б.

Тәкъдим ителә торган әлеге сүзлек ике бүлектән тора. 
Сүзьясагыч ояларны тәшкил иткән төп бүлектән соң, ояларга 
урнаштырылган ясалма сүзләрнең алфавит тәртибендәге исем-
леге дә тәкъдим ителә. Һәрбер ясалма сүз янында ул урнашкан 
ояның нумерациясенә туры килгән индекс бирелә.

Сүзлектә барлыгы 3325 сүз туплап бирелде. Шуларның 
3147се ясалма сүз һәм алар 178 ояга урнаштырылды.

Әлеге сүзлек татар теленең сүзьясалышын өйрәнүчеләр 
өчен файдалы кулланма булачак.
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СҮЗЛЕКНЕҢ ТӨЗЕЛЕШЕ

Сүзлеккә «кеше» лексик-тематик төркеменә караган нигез сүз-
ләр сүзьясалыш оялары белән алфавит тәртибендә туплап бирелде: 

АВЫЗ и. анат. 
авыз-ландыр(у) ф.
...

АҢКАУ I и. анат.
аңкау-лы с.
...

АРКА и. анат. 
арка-даш и.
…

Деривацион оялар үзләренең сүзьясалыш бәйләнешләрен 
саклаган тамырдаш сүзләрне эченә алды.

Кайбер очракларда (мәсәлән, кимерчәк, йоткылык, имчәк, калак 
сөяге, калкансыман биз һ.б.) ясалма сүзләрне дә сүзлеккә кертү өчен,  
бу сүзләрне ясый торган лексемалар ояның нигез сүзе итеп алынды:

ЙОТ(У) ф. 
йот-кылык и. анат.
йот-кыч и. махс.
йот-ма и. гади с. 
йот-ым и.

йотым-ла(у) ф.
йот-кылык биз-е и. анат.
йот-кылык гөмбә-з-е и. анат.
…

Бу нигез сүзләр үзләренең сүзьясалыш оялары белән сүзлек 
мәкаләсен тәшкил итә.



– 6 –

Ояның баш сүзе туры кара баш хәрефләр белән бирелде, 
сүзьясагыч кушымчалар кара юл хәрефләре, формаясагыч ку-
шымчалар якты курсив белән аерылдылар:

МАҢГАЙ и. анат.
маңгай-лы с.
маңгай-сыз с.
маңгай-ча и. 

маңгайча-лы с.
маңгайча-сыз с.

маңгай-га-маңгай рәв.
...

Ояда кушма сүзләр кушымчалау ысулы белән ясалган 
сүзләрдән соң бирелде. Аларның өч төре дә (саф кушма, парлы һәм 
тезмә сүзләр) компонентлары саны буенча берничә ояга кертелде:

КУЛ I и. анат.
...
кул/баш и. к. баш

кул/баш сөяг-е и. анат. к. баш, сөяк [к//г]
...

БАШ и. анат.
...
кул/баш и. к. кул

кул/баш сөяг-е и. анат. к. кул, сөяк [к//г]
...

СӨЯК и. анат.
...

кул/баш сөяг-е и. анат. к. баш, кул [к//г]
...

Бу бары тик сүзлеккә кертелгән оялар эчендә генә эшләнде. 
Сүзьясалыш оясы эчендә кушма сүзләрнең урнашу тәртибе тү-
бән дәгечә: башта ясаучы нигез (баш сүз) белән барлыкка килгән 
сүзләр икенче компонентларның алфавит тәртибендә бирелеше 
белән урнаштырыла, алардан соң килгән сүзләр ясаучы нигез 
(баш сүз) икенче урында булып, беренче компонентлар алфавит 
тәртибендә бирелде. Шушы тәртиптә элек компонетлары парлы, 
аннары кушылып, соңыннан аерым язылган сүзләр бирелде:
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АЯК I и. анат. Әгъза
 ...
 аяк-кул җый. и. к. кул
 ...
 аяг/үрә рәв. [к//г]
 аяк/чу җый. и. 
 аяк бит-е и. к. бит
 ...
 баш-аяк җый. и. к. баш
 алтын/сыман каз/аяк и. бот. 
 баш/аяк рәв. гади с. к. баш
 ...
 агу-лы каз/аяк  и. бот. 
 ...
Алынма сүзләр, татар теленең үз сүзьясагыч кушымчалары 

кушылып, яңа лексик берәмлекләр ясаган очракта гына баш сүз 
итеп китерелде һәм аларның кайсы телдән алынганлыклары ти-
ешле шартлы билгеләр белән күрсәтелде.

БРОНХ и. гр. анат. 
бронх-лы с.
бронх-сыз с.
...

Әгәр дә баш сүз татар телендә аерым кулланылмаса, ул сүз оя-
ның баш сүзе ролендә килеп, аңардан соң ике нокта куелды, аннан 
шул сүз кергән тезмә, ясалма сүз булып, аерым бер ояга кертелде:

ЧӘКӘЛ:
чәкәл буын-ы и. анат. к. буын
чәкәл сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 ...

Сүзләрнең кайсы сүз төркеменә каравы грамматик тамгалар 
белән күрсәтелде: и. (исем), ф. (фигыль), с. (сыйфат), рәв. (рәвеш), 
сан (сан), бәйл. (бәйлек), кис. (кисәкчә):

МУЕН и. анат.
муен-лы с.
муен-нан рәв.
муен-са и.
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муенса-лы с.
...

Стилистик яктан нейтраль булмаган сүзләрнең аерым бил-
геләр белән кайсы стильгә каравы күрсәтелде:

МИ I и. анат.
ми-ле с.
ми-сез с. сөйл.
...

Терминнар тармак билгеләре белән тамгаландылар:
БОРЫН I и. анат.

борын-ла(у) ф.
борын-лач и. зоол. 
борын-лаш(у) ф. лингв.
...

Ояның баш сүзе бу тематик төркемгә карамаган икенче бер сүз 
белән омонимлашкан очракта, алар бер-берсеннән рим цифрлары 
белән аерылып, мөстәкыйль оялар рәвешендә бирелде:

БИТ I и. анат. Йөз
бит-ләү и. 
...

БИТ II и. Китап һ.б. бите
бит-ләп рәв.
...

БИТ III кис.
Сүзъясагыч кушымчалар ярдәмендә ясалган сүзләр нигез 

сүздән аста, баскычлап артка таба чигерә барып урнаштырылды:
МЫЕК и. анат.

мыек-лач и. зоол.
мыек-лы с.
мыек-сыз с.
мыек-ча и.

мыекча-лы с.
мыекча-сыз с.

мыекчасыз-лар и. күпл. зоол. 
мыек-чан с. 
...
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233 б.

Терминология сүзлекләре

Азбука природы: русско-татарский, татарско-русский словарь био-
логических терминов: в 6 кн. / сост. А.Б. Халидов, А.С. Казанцева. – Ка-
зань: Магариф, 1996. – Кн. 1: Растения, грибы. – 111 с.

Азбука природы: русско-татарский, татарско-русский словарь 
биологических терминов: в 6-кн. / сост. А.Б. Халидов. – Ка зань:  
Магариф, 1997. – Кн. 2: Насекомые. – 95 с.

Азбука природы: русско-татарский, татарско-русский словарь / 
сост. А.Б. Халидов, В.И. Гаранин. – Казань: Магариф, 2001. – Кн. 3: 
Птицы. – 95 с.

Азбука природы: русско-татарский, татарско-русский словарь / 
сост. А.Б. Халидов, В.И. Гаранин. – Казань: Магариф, 2001. – Кн. 4: 
Млекопитающие. – 119 с.

Азбука природы: русско-татарский, татарско-русский сло-
варь / сост. Ф.Г. Ситдикова, А.А. Гайнуллин, Ф.Г. Иштирякова. –  
Казань: Магариф, 2001. – Кн. 5: Человек: анатомия, физиология,  
гигиена. 

Биологический русско-татарский толковый словарь / под ред. 
Ф.Г. Ситдикова, Р.К. Закиева. – Казань: Магариф, 1998. – 664 с. 

Закиров Ф.Д. Агулы үсемлекләр / Ф.Д. Закиров. – Казан: Татар. 
кит. нәшр., 2010. – 536 б.

Краткий русско-латино-татарский словарь анатомическх тер-
минов / сост.: Р.И. Ситдикова, Н.В. Михайлов, С.А. Сагеева и др. –  
Казань, 2002. – 52 с.

Медицинский русско-татарский толковый словарь / М.М. Гимаде-
ев, Н.Х. Амиров, К.Ш. Зиятдинов; под общ. ред. М.М. Гимадеева. – Ка-
зань: Магариф, 2003. – 559 с. 

Миннебаев М.М. Краткий русско-татарский словарь медицинских 
терминов / М.М. Миннебаев. – Казань: Медицина, 1994. – 260 с.

Руско-татарский словарь биологических терминов / сост.: Р.Г. Ми-
нибаев, И.Ш. Макалеев, А.Х.Гарифуллина и др. – Казань: Татар. кн. 
изд-во, 1972. – 168 с.
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Руско-татарский словарь биологических терминов / сост.: 
Ф.Г. Сит диков, Н.А. Бакаеева, А.Х. Гарифуллина, И.Ш. Макалеев, 
Р.Х. Файзрахманова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1985. – 198 с.

Русско-татарский словарь медицинских терминов / М.М. Гиль-
манов, Н.Х. Амиров. – Казань: Магариф, 2000. 

Русско-татарский словарь-минимум для работников здравоохране-
ния / сост. Р.Р. Шамсутдинова. – Казань: Татар. кн. изд-во, 1995. – 76 с.

Русско-татарский толковый словарь медицинский терминов / сост. 
Р.Р. Шамсутдинова. – Казань: Магариф, 2004. – 351 с.

Русско-татарский толковый словарь терминов по ветеринарной 
медицине / сост. Ф.Г. Набиев, Р.Г. Госманов, Р.И. Ситдиков и др. – Ка-
зань: Магариф, 2004. – 364 с.

Саберова Г.Г. Татарча-русча-латинча үсемлек атамалары сүзлеге / 
Г.Г. Саберова. – Казан: Фикер, 2002. – 95 б.

Ямалетдинова А.М. Тематический русско-татарский слово-
образовательный словарь (на материале тематической группы «Че-
ловек. Части человечского тела (организма)») / А.М. Ямалетдинова, 
И.А. Латыпова. – Туймазы, 2007. – 119 с.

Башка телләрнең сүзлекләре

Ишбаев К.Ғ., Ишкилдина З.К. Башҡорт теленең һүҙьяһа лыш 
һүҙлеге / К.Ғ. Ишбаев, З.К. Ишкильдина. – Өфө: Ғилем, 2005. –  
552 б.

Ишбаев К.Ғ., Ишкилдина З.К. Башҡорт теленең ҡыҫҡаса 
һүҙьяһалыш һүҙлеге / К.Ғ. Ишбаев, З.К. Ишкильдина. – Өфө: Ғилем, 
2014. – 552 б.

Словарь физиологических терминов / отв. ред. О.Г. Газенко. –  
М.: Наука, 1987. – 446 с.

Тихонов А.Н. Словообразовательный словарь русского языка:  
в 2-х т. / А.Н. Тихонов. – М.: Рус. яз. – Т. 1. – 1990. – 856 с.; Т. 2. – 1990. –  
886 с.

Энциклопедик сүзлекләр

Энциклопедический словарь медицинских терминов: в 3-х т. 
/ гл. ред. Б.В. Петровский. – М.: Сов. энцикл., 1982–1984. – Т. 1. –  
1982. – 404 с.; Т. 2. – 1983. – 448 с.; Т. 3. – 1984. – 512 с. 
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ШАРТЛЫ КЫСКАРТЫЛМАЛАР

ТАТАР АЛФАВИТЫ

Аа Дд Зз Мм Пп Үү Чч ь
Әә Ее Ии Нн Рр Фф Шш Ээ
Бб Ёё Йй ң Сс Хх Щщ Юю
Вв Жж Кк Оо Тт Һһ ъ Яя
Гг Җҗ Лл Өө Уу Цц Ыы 

анат. – анатомия 
астр. –  астрономия
әд. –  әдәбият
бәйл. – бәйлек 
биол. – биология 
бор. – борынгы (сүз)
бот. – ботаника 
бүл. – бүлем (саны)
гади с. – гади сөйләм
геогр. – география 
гар. –  гарәп
гр. – грек 
диал. – диалекталь сүз 
җый. и. – җыйма исем
зоол. – зоология 
и. – исем
иск. – искергән сүз
к. – кара
кимс. – кимсетеп әйтү 
кис. – кисәкчә
кит. – китап теле
кулин. – кулинария
күпл. – күплек (сан)

күч. – күчмә мәгънәдә
лат. – латин 
лингв. – лингвистика
мат. – математика 
махс. – махсус
мед. – медицина
неол. – неологизм 
орф. – орфография
рәв. – рәвеш
с. – сыйфат
сан – сан
сир. – сирәк кулланышта
сөйл. – сөйләү телендә
тар. – тарихи
тәрт. – тәртип (саны)
тех. – техника термины
туп. – тупас сүз
ф. – фигыль
физ. – физика
физиол. – физиология
фр. – француз
эвф. – эвфемизм
этногр. – этнография
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«КЕШЕ» СҮЗЕНӘ КАРАГАН ЛЕКСИК‑ТЕМАТИК 
ТӨРКЕМНЕҢ СҮЗЬЯСАЛЫШ ОЯЛАРЫ

‑А‑
1. АВЫЗ и. анат. 
 авыз-ландыр(у) ф.
 авыз-лы с.
 авыз-лык и. 
  авызлык-ла(у) ф. 
  авызлык‑лы с. 
  авызлык-сыз с.
 авыз-сыз с. 
 авыз-сын и. 
 авыз-чык и. бот.
 авыз-борын җый. и. к. борын
 авыз гармон-е и. 
 авыз ку‑ыш-лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
 авыз тәмәке+с-е и. 
 биш/авыз и. зоол. 
 боҗра/авыз-лылар и. күпл. зоол.
 кул/авыз и. тар. к. кул 
  кулавыз-лык и. к. кул
 тамыр/авыз-лылар и. күпл. зоол. к. тамыр
 түгәрәк/авыз-лылар и. күпл. зоол. к. тамыр
 арыслан авыз-ы и. бот. 
 ике+н‑чел авыз-лылар и. күпл. зоол. 
 күкрәк авыз-ы и. анат. к. күкрәк
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2. АҢКАУ I и. анат.
 аңкау-лы с.
 аңкау-сыз с.
 аңкау ку-ыш‑лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
 аңкау сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г] 
 ирен-аңкау җый. и. к. ирен
 йомша‑к аңкау и. анат. 
 канат-аңкау чокы-р-ы и. анат. 
 каты аңкау и. анат. 

3. АҢКАУ II и. сөйл. Аңгыра кеше
 аңкау-лык и.

4. АҢКА(У) III ф. диал. Хәтерләү

5. АРКА и. анат. 
 арка-даш и.
  аркадаш-лы с.
  аркадаш-сыз с.
 арка-лан(у) ф.
 арка-ла(у) ф. сир.
 арка-лаш рәв.
 арка-лык и.
 арка-н с. 
 арка-җилкә җый. и. к. җилкә
 арка җелег-е и. физиол. к. арка мие [ к//г]
 арка канат-ы и. зоол. 
 арка көбә+с-е и. тар.
 арка ми-е и. физиол. к. ми 
 арка ми-е нерв+ы+с-ы и. анат. к. ми, нерв
 арка сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 арка сугыш-лы и. 
 баш/арка-н рәв. сөйл. к. баш
 ак арка-лы тукран и. зоол. 
 кул арка+с-ы и. к. кул
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6. АРТЕРИЯ и. анат. гр.
 артерия-ле с.
 артерия-сез с.
 артерия кан-ы и. к. кан

7. АШ I и. Азык
 аш-а(у) ф.
  аша-л(у) ф.
  [аша-м и.]
   ашам-лык и.
    ашамлык-лы с.
    ашамлык-сыз с.
    ашамлык зелпе+с-е и. бот. 
   ашам-сак с.
    ашам-чак с.
  аша-т(у) ф. 
   ашат-учы и. 
 аш/баз и. иск.
 аш-ла(у) I ф.
  ашла-ма  и.
   ашлама-лы с.
   ашлама-сыз с.
 аш-лы I с.
 аш-лык I и.
 аш-лык II с.
  ашлык-лы с.
  ашлык-сыз с.
 аш-сыз I с.
 аш-сын(у) ф.
 аш-чы и.
 аш-су җый. и. 
  аш-су-лы с. 
  аш-лы-су-лы с. 
 аш-лык-тару җый. и.
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 аш-а(у)-эч(ү) ф. 
 аш/казан‑ы и. анат. 
  аш/казан-ы ас-т-ы биз-е  и. анат. к. биз
  аш/казан-ы сыек-ча+с-ы и. анат. 
  аш/казаны-эч-әк авыру-лар-ы и. күпл. мед. к. эч
  аш/казан-ы-эч-әк тракт-ы и. анат. к. эч
 ашъ/яулык и.  
 аш арт-ы аш-лар-ы җый. и. 
 аш бүлмә+с-е и. 
 аш җәймә+с-е и. 
 аш мәҗлес-е и. 
 аш кайна-т(у) биз-е и. анат. к. биз
 аш өй-е и. [орф. өе]
 аш пешер-үче и.
 аш серкә+с-е и. 
 аш су-ы и. 
 аш тәм-лә-т-кеч и. 
 аш тоз-ы и. 
 аш чана+с-ы и. этногр. 
 аш юл-ы и. анат. 
 бал/аш-ар и. зоол. 
 бөҗәк/аш-ар и. бот. 
 кабыг/аш-ар-лар и. күпл. зоол. [к//г]
 киндер/аш и. бот.  
 корт/аш-ар и. зоол. 
  корт/ашар кош-лар и. күпл. зоол. 
 кош/ашар үрмә-күч и. зоол. 
 көпшә/аш-ар и. зоол. 
 күкәй/аш-ар и. зоол. к. күкәй
 кырмыска/аш-ар и. зоол. 
  кырмыска/ашар-лар и. күпл. зоол. 
 печән/аш-ар-лар и. күпл. зоол. 
 сары корт/аш-ар и. зоол. 
 тамыр/аш-ар и. зоол. к. тамыр
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 тизәг/аш-ар и. зоол. к. тизәк [к//г]
 тире/аш-ар и.  зоол. 
 үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. үлү
  үләксә/ашар коңгыз-лар и. күпл. зоол. к. үлү
 чәчәк/аш-ар и. зоол. 
 шөпшә/аш-ар и. зоол. 
 яфраг/аш-ар-лар и. күпл. зоол. [к//г]
 бөҗәк аш-а-у-чылар и. күпл. зоол. 
 кара үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. үлү 
 кара-су үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. үлү 
 кызыл күкрәк-ле үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. күкрәк, үлү
 май аш-ы и. кулин. к. май
 тон-ык үл-әксә/аш-ар и. күпл. зоол. к. үлү
 үл-әксә аш-а-учы и. зоол. к. үлү

8. АШ II и. сөйл. Крахмал
 аш-ла(у) II ф.
 аш-лы II с.
 аш-сыз II с.

9. АШЫК и. анат. диал. к. тубык 
 ашык-лы с.
 ашык-сыз с.
 ашык сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 ашык үкчә сөяг-е буын-ы и. анат. к. буын, үкчә, сөяк [к//г]

10. АЯК I и. анат. Әгъза
 аяк-ла(у) ф.
 аяк-лан(у) ф.
 аяк-ландыр(у) ф.
 аяк-лы I с.
  аяклы мал җый. и. 
 аяк-с(у) ф.
 аяк-сыз I с.
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  аяксыз-лан(у) ф.
  аяксыз-лар и. күпл. зоол. 
  аяксыз амфибия-ләр и. күпл. зоол.
 аяк-кул җый. и. к. кул
  аяк-лы-кул-лы с. к. кул
  аяк-сыз-кул-сыз с. к. кул
 аяк-тояк җый. и.
 аяг/үрә рәв. [к//г]
 аяк/чу җый. и. 
 аяк бит-е и. к. бит
 аяк йөз-е и. к. аяк бите; йөз
 аяк кием-е и. 
 аяк машина+с-ы и.
 аяк оч-ы и. к. оч
 аяк табан-ы и. к. табан
 аяк чолгав-ы и. [у//в]
 баш-аяк җый. и. к. баш
  баш/аяк-лы моллюск и. зоол. к. баш
  баш/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. баш
 баш-ын-нан-аяк рәв. к. баш
 кашык-аяк җый. и.
 кул-аяк җый. и. к. кул
  кул-аяк-лар и. күпл. анат. к. кул
  кул-аяк‑лык и.
  кул-лы-аяк-лы с. к. кул
  кул-сыз-аяк-сыз с. к. кул
 баш/аяг-ы рәв. сөйл.  к. баш  [к//г]
 баш/аяк рәв. гади с. к. баш
 баш-тан/аяк рәв. сөйл. к. баш
 буын-тыг/аяк-лы и. зоол. к. буын [к//г]
  буын-тыг/аяклы‑лар и. күпл. зоол. к. буын [к//г]
 ике/пар/аяк-лылар и. күпл. зоол. 
 ирен/аяк-лылар и. күпл. бот. к. ирен
 иш-кәк/аяк-лылар и. күпл. зоол. 
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 каз/аяк и. бот. 
  каз/аяк-чалар и. күпл. бот.
  каз/аяк/сыман җилдәк и. бот. 
  каз/аяк/сыман кырлыган и. бот. 
 карын/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. карын
 каш/аяк и. сөйл.
 кашыг/аяк җый. и. [к//г]
 койрык/аяк-лар и. күпл. зоол. к. койрык
 корсак/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. корсак
 көрәг/аяк и. зоол. [к//г]
 куш/аяк и. зоол. 
  куш/аяк-ла(у) ф.
  куш/аяк-лап рәв.
  куш/аяк-латып рәв. 
  куш/аяк-лылар  и. күпл. зоол. 
  куш/аяк-сыман-нар и. күпл. зоол. 
 куыг/аяк-лылар и. күпл. зоол. [к//г]
 күб/аяк-лар и. күпл. зоол. [п//б]
  күб/аяк-лылар и. күпл. зоол. [п//б]
 кырг/аяк и. зоол. [кырык+аяк]
 мең/аяк  и. зоол. 
  мең/аяк-лар и. күпл. зоол. 
 мыег/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. мыек [к//г]
 озын/аяк и. зоол. 
  озын/аяк-лар и. күпл. зоол. 
  озын/аяк-лы озын/борын и. зоол. к. борын
 саңаг/аяк и. зоол. [к//г] 
  саңак/аяк-лылар и. күпл.  зоол. [к//г]
 сигез/аяк и. зоол. 
  сигез/аяк-лылар и. күпл. зоол. 
 сөял/аяк-лылар и. күпл.  зоол. к. сөял
 тамыр/аяк-лар и. күпл. зоол. к. тамыр
 тимер/аяк и.
 ялан/аяк рәв.
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  яланаяк-лы с.
  яланаяк-тан рәв.
 агу-лы каз/аяк  и. бот. 
 алтын/сыман каз/аяк и. бот.  
 бер яфрак-лы каз/аяк и. бот. 
 бизә‑к-ле озын/аяк и. зоол. 
 боҗра-лы озын/аяк  и. зоол. 
 бүре аяг-ы и. бот. [к//г]
 европа каз/аяг-ы и. бот. [к//г]
 зәһәр каз/аяк  и. бот. 
 җирән аяк-лы су/коңгыз и. зоол. 
 ике пар/аяк-лылар и. күпл. зоол. 
 йөн-тәс аяк-лы ела-к карчыга и. зоол. к. йон
 йөн-тәс аяк-лы йөгер-ек и. зоол. к. йон
 йөн-тәс озын/аяк и. зоол. к. йон
 каз/аяк җилдәк и. бот. 
 каты яфрак-лы каз/аяк и. бот. 
 кашуб каз/аяг-ы  и. бот. [к//г]
 көяз озын/аяк и. зоол. 
 күз/алда-ш‑лы каз/аяк и. бот. к. күз
 күп яфрак-лы каз/аяк и. бот. 
 кызыл аяк-лы ибис и. зоол.
 нечкә аяк и. бот.
 нечкә аяк-лы йомран и. зоол. 
 озын/аяк-лы озын/борын и. зоол. к. борын
 саз-лык озын/аяг-ы и. зоол. [к//г]
 су кырыг/аяг-ы и. зоол. [к//г]
 төк-ле аяк-лы ябалак и. зоол. к. төк
 төк-ле аяк-лылар и. күпл. зоол. к. төк
 төк-ле яфрак-лы каз/аяк и. бот. к. төк
 туфрак күб/аяк-лар-ы и. күпл. зоол. [п//б]
 ун/аяк-лы кысла и. зоол. 
 үр-мәле каз/ аяк и. бот. 
 чак-кыч каз/аяк и. бот. 
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 чыпчык аяг-ы и. бот. 
 ялтыр кара озын/аяк и. зоол. 
 яфрак/аяк-лар и. күпл. зоол. 

11. АЯК II и. Савыт
 аяк-лы II с.
 аяк-сыз II с.
 аяк-чы и. этногр.
 җам/аяк и.
 өч/аяк и.
 сар/аяк и. [сары+аяк]
 таш/аяк и.
 чын/аяк и. [чин+аяк]

‑Ә‑
1. ӘВЕРНӘ и.
 әвернә-ле с.
 әвернә-сез с.
 әвернә/чәчәк-леләр и. бот. 
  әвернә агач-ы и.
  әвернә кашыг-ы и. [к//г]
 әвернә сөяг-е и. анат. к. сигезкүз сөяге [к//г]
 әвернә ут-ы и. бот.
 яз-гы әвернә ут-ы и. бот.

‑Б‑
1. БАВЫР и. анат.
 бавыр-га‑лык и.
  бавыргалык-лы с.
  бавыргалык-сыз с.
 бавыр-лан(у) ф.
 бавыр-лы с. 
 бавыр-сак и. 
  бавырсак-лы с.
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  бавырсак-сыз с. 
 бавыр-сыз с.
 бавыр-чы и. тар.
 бавыр/гөмбә и. бот. 
 бавыр/сыман гөмбә и. бот. 
 бавыр агач-ы и.
 бавыр им-геч и. зоол. к. имү
 бавыр мүг-е и. бот. [к//г]
 үпкә-бавыр җый. и. к. үпкә
 эч-бавыр җый. и. к. эч
 эчәк-бавыр җый. и. к. эч

2. БАЛТЫР и. анат.
 балтыр‑ак и.
 балтыр-ган и. бот. 
  балтырган-лык и.
 балтыр-дан рәв.
 балтыр-лы с.
 балтыр-лык и.
 балтыр-сыз с. 
 балтыр мускул-ы и. анат. к. мускул
 балтыр сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
  зур балтыр сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
  кече балтыр сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 су балтыр-ган‑ы и. бот. 

3. БАРМАК и. анат.
 бармак-ландыр(у) ф.
 бармак-лы с.
 бармак-сыз с. 
 бармак-ча I и. 
 бармак-ча II и. бот. 
  бармакча-лы с.
  бармакча-сыз с. 
  бармакча-лы үлән и. бот.
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 бармак бит-е и. к. бит
 бармак сан-аш-лы и. 
 бармак сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 бармак хисаб-ы и. әд. [п//б]
 биш/бармак и. кулин.
  биш/бармак чәчәк и. бот.
 куш/бармак и.
 өч/бармак и. зоол.
  өч бармак-лы тукран и. зоол. 
 ат-сыз бармак и.
 баш бармак и. к. баш
 имән бармак и.
 исем-сез бармак и. к. атсыз бармак
 урта бармак и.
 чәнчә бармак и. 
 чәнти бармак и. диал. к. чәнчә бармак

4. БАШ и. анат.
 баш-ак I и. Үсемлектә
 баш-ак II и. бор. Ук, сөңге очлыгы
  башак-ла(у) I ф.
  башак-ла(у) II ф.
  башак-лан(у) ф.
  башак-лап рәв.
  башак-лы I с.
   башаклы кызыл тамыр и. бот. к. тамыр
   башаклы каек/кузак и. бот. 
   башаклы камыш и. бот. 
   башаклы су чыршы-с-ы и. бот. 
  башак-лы II с.
  башак-лык и.
  башак-лылар и. бот.
  башак-лылык и.
  башак-сыз I с.
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  башак-сыз II с.
 баш-ка с. 
  башка-лан(у) ф.
  башка-лык и. 
  башка-ча рәв.
   башкача-лан(у) ф. 
 баш-лам и. 
 баш-лан(у) ф.
  башлан-гыч с. 
  башлан-ыш и. 
 баш-ла(у) ф.
 баш-лаш с. 
 баш-лы с.
  башлы‑ча рәв.
  башлы кәбестә и. 
  башлы суган и. бот. 
  башлы тастымал и. 
  башлы шикәр и. 
 баш-лык I и.  Баш киеме
  башлык-лы I с. 
  башлык-сыз I с. 
  башлык/сыман төер/тамыр и. бот. к. тамыр, төер
  башлык ут-ы и. бот. 
 баш-лык II и. Җитәкче
  башлык-лар-ча рәв. 
  башлык-лы II с.
  башлык-сыз II с.
 баш-сыз с.
  башсыз-лан(у) ф.
  башсыз-лык и. 
 баш-так с. 
  баштак-лык и. 
 баш-тан рәв. 
  баш-тан/аяк рәв. сөйл. к. аяк
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 баш-ча I и. Атама
 баш-ча II и. Үсемлектә
 баш-чы и.
  башчы-лык и. 
 баш-аяк җый. и. к. аяк
  баш/аяк-лы моллюск и. зоол. к. аяк
  баш/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк
 баш-баш-ы и. 
 баш-күз җый. и. к. күз
  баш-лы-күз-ле бул(у) ф. к. күз
  баш-лы-күз-ле ит(ү) ф. к. күз
 баш-күкрәк җый. и. к. күкрәк
 баш-ка-баш-ка с. 
 баш-ма-баш рәв. 
 баш-ы-актыг-ы и. [к//г]
 баш-ы-ахыр-ы и. 
 баш-ын-нан-аяк рәв. к. аяк
 баш/агач и. этногр.
 баш/арка-н рәв. сөйл. к. арка
 баш/аяг-ы рәв. сөйл.  к. аяк  [к//г]
 баш/аяк рәв. гади с. к. аяк
 баш/бата и. диал.
 баш/баш-так с. 
  баш/баштак-лан(у) ф.
  баш/баштак-лык и. 
 баш/ват-кыч и.
 баш/ий-мәс с. [орф. имәс]
 баш/кала и. 
 баш/кат-ыр-гыч с.  
 баш/кис-әр и. 
 баш/кода и. 
 баш/күкрәк и. к. күкрәк
 баш/сөяк-сезләр и. күпл. зоол. к. сөяк
 башт/ук рәв. [башта+ук]
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 баш/түбән рәв. 
 баш-ы/боз-ык и. тар.
 баш арт-ы сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 баш бармак и. к. бармак
 баш исәб-е и. к. баш саны [п//б]
 баш капкач-ы и. анат. 
 баш килеш и. лингв.
 баш куй(у) ф. [орф. кую]
 баш күнәк  и. тар. 
 баш күтәр(ү) ф.
  баш күтәрү-че и.
 баш ми-е и. анат. к. ми
  баш ми-е кабыг-ы и. анат. к. ми
  баш ми-е кәүсә+с-е и. анат. к. ми
 баш өс-т-е и. тар. 
 баш сан-ы и. 
 баш сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
  баш сөяг-е ас-т-ы сүрү-е и. анат. к. сөяк, сүрү [к//г]
 баш түбә+с‑е и. анат. 
 баш төр(ү) ф.
 баш хәреф и. 
 баш чүмеч-е и. анат.
 баш чыгар(у) ф. к. башаклану
 баш яулыг-ы и. [к//г]
 өс-баш җый. и.
 төс-баш җый. и. 
 эч-баш җый. и. к. эч
 ак/баш I и. бот. 
 ак/баш II и. зоол. 
 алма/баш и. зоол. 
  алма/баш-чүрәкәй и. зоол. 
 арпа/баш и. бот. 
 арыш/баш и. бот. 
  арыш/баш печән и. бот. 



– 27 –

 бат-ынкы/баш-лылар и. күпл. зоол. 
 бозау/баш-лар и. күпл.  зоол. 
 вак/баш и. бот. 
 дөя/баш и. зоол. 
  дөя/баш-лар и. күпл. зоол. 
 елан/баш I и. зоол. 
 елан/баш II и. бот. 
 җиз/баш и. зоол. 
  җиз/баш келтә-ләр и. күпл. зоол. 
 җикән/баш и. бот. 
  җикән/баш-чалар и. күпл.  бот. 
 зәңгәр/баш и. бот. 
 иң/баш и. анат. к. иң
  иң/баш-лы с. к. иң
  иң/баш-сыз с. к. иң
 йомры/баш и. зоол. 
  йомры/баш-лылар и. күпл. зоол. 
 йон-лы/баш и. сөйл. бот. к. йон
 йөз/баш-ы и. тар. иск. к. йөз I
 кара/баш и. бот. 
 каты/баш и. бот. 
 керпе/баш и. бот. 
  керпе/баш-чалар и. күпл. бот.  
 кит/баш и. зоол. 
 корт/баш и. этногр.
 корым/баш и. а. х.
 кул/баш и. к. кул
  кул/баш буын-ы и. анат. к. кул, буын
  кул/баш сөяг-е и. анат. к. кул, сөяк [к//г]
 куш/баш и. зоол. 
 күк/баш и. бот. 
 кыек/баш и.
 кызыл/баш I и. бот. 
 кызыл/баш II и. тар.
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 мамык/баш I и. бот. Пушица
 мамык/баш II и. бот. Ластовень, ваточник
  мамык/баш-чалар и. күпл. бот. 
 мең/баш и. бот. 
  мең/баш үлән и. бот. 
 мең/баш-ы и. тар.
 мөгез/баш и. бот. 
 мулла/баш и. бот. 
 надыр/баш и. бот. 
 нарат/баш и. бот. 
  нарат/баш/сыман-нар и. күпл. бот. 
  нарат/баш-чалар и. күпл. бот. 
 нәдер/баш и. бот. к. надырбаш
 орчык/баш и. 
 сары/баш и. бот. 
 серкә/баш и. бот. 
 солы/баш и. бот.  
 сөм/баш и. зоол. 
 су/баш-ы и. тар.
 суган/баш и. бот. 
 тара-к/баш  и. бот. 
 таш/баш и. зоол. 
  таш/баш балык-лар и. күпл. зоол. 
 томшык/баш-лылар и. күпл. зоол. 
 торна/баш и. бот. 
 төймә/баш и. бот. 
 туз/баш и. зоол.
 туз-г‑ак/баш и. бот. 
 тук-ма‑к/баш и. бот. к. тупыйбаш
 тук-ран/баш и. бот. 
 тумар/баш и. диал. бот. 
 тумырка/баш, тумыртка/баш и. диал. бот. к. тукранбаш
 тупый/баш и. бот. 
 түндер/баш и. бот. 
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 ук/баш и. зоол. 
 ун/баш-ы и. тар.
 үз/баш рәв.
 хорда/баш-лылар и. күпл. зоол. 
 чал-ма/баш и. бот. 
  чал-ма/баш-чалар и. күпл. бот. 
 чәкән/баш и. бот.
 чәч/баш-лар и. күпл. зоол. 
 чукмар/баш I и. бот. к. чукмар
 чукмар/баш  II и. зоол. к. чукмар
 чүк‑еч баш и. зоол.
  чүкеч/баш акула-лар и. күпл. зоол. 
  чүкеч/баш-лылар  и. күпл. зоол.  
 чүм-еч/баш и. зоол.
 ыргак/баш-лар и. зоол. 
 юка/баш с. сөйл.
 ябалак/баш и. зоол.
 ябыш-как туз-г‑ак/баш и. бот. 
 ялан/баш рәв.
  яланбаш-лы с.
 ялтыр-ак/баш и. бот. 
 ялтыр/баш и. сөйл. 
 ян/баш и. анат.
  ян/баш сөяг-е и.  анат. к. сөяк [к//г]
 яр-ма/баш, яр-ма-лы баш  и. бот. 
  ярма/баш печән и. бот. 
  ярма/баш-лы меңь/яфрак и. бот. 
 яшел/баш и. зоол. 
 яу/баш-ы и. иск.
 альп тук-ран/баш-ы и. бот. 
 ак баш-лы сип и. зоол. 
 ак баш-лы таш чыпчыг-ы и.  зоол. [к//г]
 ак-сыл ялтыр-ак/баш и. бот. 
 анык-сыз күке/баш и. бот. 
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 әрәмә кара/баш-ы и. зоол. 
 балта баш-ак и.
 без баш-ак и.
 берь/як-лы яр-ма/баш и. бот. 
 биек яр-ма/баш печән и. бот. 
 болын арыш/баш-ы и. бот. 
 болын нарат/баш-ы и. бот. 
 болын тук-ран/баш-ы и. бот. 
 вак керпе/баш и. бот. 
 гади керпе/баш и . бот. 
 гади таш/баш и. зоол. 
 гибрид тук-ран/баш и. бот. 
 дала арыш/баш-ы и. бот. 
 дала мамык/баш-ы и. бот. 
 дару-лы кызыл/баш и. бот. 
 дару-лы мамык/баш и. бот. 
 елга буй-ы туз-г‑ак/баш-ы и. бот.
 җиләк тук-ран/баш и. бот. 
 җиң-сә-ле мамык/баш и. бот. к. җиңсә
 зәңгәр тупый/баш и. бот. 
 зәһәр вак/баш и. бот. 
 иг-ү-ле тук-ран/баш и. бот. 
 ий-енке ярма/баш  и. бот. [орф. иенке]
 им-и баш-ы  и. к. имү
 им-чәк баш-ы и. к. имү
 йомры баш-лы бака и. зоол. 
 йомры баш-лы чәнче(ү) үлән-е и. бот. [орф. чәнчү]
 йомры баш-лы саз-ла+в-ык ут-ы и. бот. 
 йомры таш/баш и. зоол.
 йомша-к күке/баш и. бот. 
 ис-ле баш-ак и. бот.  к. хуш исле башак
 калтыра+в-ык баш-ак и. бот. 
 камыш/сыман куш/баш-ак и. бот. 
 канада вак/баш-ы и. бот. 
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 кара-су чәчәк-ле тук-ран/баш и. бот. 
 кәбестә баш-ы и. бот.
 керпе/баш печән и. бот. 
 киң яфрак-лы җикән/баш и. бот. 
 киң яфрак-лы мамык/баш и. бот. 
 көрән баш-лы песнәк и. зоол. 
 куян тук-ран/баш-ы и. бот. 
 күз-баш ал(у) ф. к. күз
  күз-ле-баш-лы бул(у) ф. к. күз
  күз-гә-баш-ка күр-ен-мә(ү) ф. к. күз
 күз-чек-сез дөя/баш и. зоол. к. күз
 күп/баш-ак-лы мамык/баш и. бот. 
 кызыл күркә/баш  и.бот. 
 кызыл серкә/баш и. бот. 
 кызыл тук-ран/баш и. бот. 
 кыр нарат/баш-ы и. бот. 
 кыр ялтыра-к/баш-ы и. бот. 
 кыргый туз-гак/баш и. бот. 
 кыш-ла-учы нарат/баш и. бот. 
 мамык тук-ран/баш и. бот. 
 маңгай баш-ы и. тар. к. маңгай
 мәче баш-лы ябалак и.  зоол. 
 нәфис тукран/баш и. бот. 
 нечкә мамык/баш и. бот.
 оеш баш-ак-лы айравык печән и. бот. 
 оча баш-ы и. анат. к. оча  
  оча баш-ы сөяг-е и.  анат. к. оча, сөяк [к//г]
 оч-лы баш-лы бака и. зоол.  к. оч
 пәрәвез-ле мулла/баш и. бот. 
 пәри ак/баш-ы и. бот. 
 пирамидаль мең/баш и. бот. 
 рюйш елан/баш-ы и. бот. 
 саз ак/баш-ы и. бот. 
 саз нарат/баш-ы и. бот. 
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 сасы кузак-лы сары/баш и. бот. к. төз сарыбаш
 су буй-ы нарат/баш-ы и. бот. [орф. буе]
 су туз/баш-ы и. зоол. 
 тар яфрак-лы җикән/баш и. бот. 
 тар яфрак-лы күке/баш и. бот. 
 тара-к/сыман арыш/баш и. бот. 
 тармак-лы нарат/баш и. бот. 
 тау тук-ран/баш-ы и. бот. 
 тез баш-ы и. анат. к. тез
 тимгел-ле түндер/баш и. бот. 
 тимер тигәнәк/сыман мулла/баш и. бот. 
 тон-ык күке/баш и. бот. 
 төз сары/баш и. бот. 
 төк-ле ялтыр-ак/баш  и. бот. к. төк
 төмән баш-ы и. тар.
 трансильвания яр-ма/баш-ы и. бот. 
 тубык баш-ы и. диал. к. тубык
 туры керпе/баш и. бот. 
 түгәрәк баш-ак-лы саз-ла+в-ык ут-ы и. бот. 
 урман нарат/баш-ы и. бот. 
 хуш ис-ле баш-ак и. бот. 
 чабыр чәчәк-ле елан/баш  и. бот. 
 чәйнә-л‑гән сары/баш и. бот. 
 чәчү-лек тук-ран/баш и. бот. 
 чүк-еч баш-лы акула и. зоол. 
 шеббуй/сыман сары/баш и. бот. 
 шома туз/баш и. зоол. 
 шу-ыш‑ма тук-ран/баш и. бот. 
 эвер/сыман мулла/баш и. бот. 
 эт/баш-лы яр/канат и. зоол. 
 юл/баш-чы и.
  юл/башчы-лык и.
   юл/башчылык ит(ү) ф.
 ябыш-как туз-гак/баш и. бот. 
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 яп-малы  сары/баш и. бот. 
 яшел кыл-лы баш-ак и. бот.  

5. БӘБӘК I и. анат. Күз карасы 
 бәбәк-ле I с.
 бәбәк-сез I с.
 бәбән-әк и. бот.
  бәбәнәк-ле с.
  бәбәнәк-сез с.
 күз бәбәг-е и. анат. к. күз [к//г]

6. БӘБӘК II и бот. Яшь ботак
 бәбәк-ле II с.
 бәбәк-сез II с.

7. БӘБЕР:
  бәбер сөяг-е и. анат. [к//г]

8. БӘВЕЛ и. гар. физиол.
 бәвел-ле с.
 бәвел-сез с. 
 бәвел-чә и. 

9. БӘДӘН и. гар. кит.
 бәдән-ле с. иск.
 бәдән-сез с. иск.

10. БЕЛӘЗЕК и. анат. [беләк + йөзек]
 беләзек-ле с.
  беләзек-сез с.
 беләзек сөяг-е и. анат. к. сөяк
 беләзек-тән ары сөяк и. анат. к. сөяк
 беләк-беләзек буын-ы и. анат. к. беләк, буын

11. БЕЛӘК и. анат.
 беләк-ле с.
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 беләк-сә и.
  беләксә-ле с.
  беләксә-сез с.
 беләк-сез с.
 беләк-беләзек буын-ы и. анат. к. беләзек, буын
 беләк сөяг-е и. анат. к. орчык сөяге, сөяк [к//г]

12. БИЗ и. анат.
 биз-ле с.
  биз-ле ашказан-ы и. анат. к. аш
 биз-сез с.
 биз-чел с.
 аер-ча биз и. анат.
 арт юл биз-е и. анат. 
 ашказан-ы ас-т-ы биз-е и. анат. к. аш
 аш кайна-т(у) биз-е и. анат. к. аш
 бөер өс-т-е биз-е и. анат. к. бөер
 бронхиаль биз и. анат. к. бронхиаль
 бугаз биз-е и. анат. к. бугаз
 җенес биз-е и. анат. 
 ияк ас-т-ы биз-е и. анат. к. ияк
 йот-кылык биз-е и. анат. к. йоту
 калкан/сыман биз и. анат. к. калкан
 казна-лык ас-т-ы биз-е и. анат. к. казна
 күз яш-е биз-е и. анат. к. күз, яшь
 лайла-лы биз и. анат. к. лайла
 либеркюн биз-е и. анат. 
 май биз-е и. анат. к. май
 мейбом биз-е и. анат. 
 мерокрин биз-е и. анат. 
 миндаль/сыман биз и. анат.
 пепсин биз-е и. анат. 
 простатик биз и. анат. 
 селәгәй биз-е и. анат. к. селәгәй
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 сүл биз-е и. анат. к. сүл
 тамак биз-е и. анат. к. биз
 тәлгәш/сыман биз и. анат. 
 тел ас-т-ы биз-е и. анат. к. тел
 тир биз-е и. анат. к. тир
 төкер-ек биз-е и. анат. к. селәгәй бизе; төкерү
 тыш-кы секреция биз-е и. анат. к. секреция
 черки шәрә биз-лег-е и. бот. 
 шәрә биз-лек и. бот.
 эчке секреция биз-е и. анат. к. секреция
 яшь биз-е и. анат. к. яшь

10. БИЛ и. анат.
 бил-ле с.
 бил-лек и.
 бил-сез с.
 бил-тер и. 
 бил/бау и.
  бил/бау-ла(у) ф.
 бил нерв-ы+с-ы и. анат. к. нерв
 табан бил-е и. к. табан

14. БИТ I и. анат. Йөз
 бит-ләү и. 
 бит-ле I c.
 бит-лек I и. 
  битлек-ле с.
  битлек-сез с.
 бит-сез I с. гади с.
  битсез-лән(ү) ф. гади с.
  битсез-лек и.
 бит алма+с-ы и.
 бит нерв-ы+с-ы и. анат. к. нерв
 бит оч-ы и. к. бит алмасы; оч
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 бит сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 төс-бит җый. и.
 аяк бит-е и. к. аяк
 бармак бит-е и. к. бармак

15. БИТ II и. Китап һ.б. бите
 бит-ләп рәв.
 бит-ле II с.
 бит-лек II и. 
 бит-сез II с.

16. БИТ III кис.

17. БОРЫН I и. анат.
 борын-ла(у) ф.
 борын-лач и. зоол. 
  борын-лач маймыл и. зоол.
 борын-лаш(у) ф. лингв.
 борын-лы с.
  борын-лы кара елан и. зоол.
 борын-лык и.
  борынлык-ла(у) ф.
  борынлык-лы с.
  борынлык-сыз с.
 борын-тык и. к. борынчык
  борынтык-ла(у) ф.
  борынтык-лы с.
  борынтык-сыз с.
 борын-ча и.
 борын-чык и.
  борынчык-ла(у) ф.
  борынчык-лы с. 
  борынчык-сыз с. 
 борын/мөгез и. зоол. к. мөгезборын
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 борын аваз-ы и. лингв.
 борын ку-ыш‑лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г] 
 борын канат-ы и. анат. 
 борын сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 борын тишег-е и. анат. [к//г]
 борын юл-ы и. анат. 
 борын яфраг-ы и. анат. к. борын канаты [к//г]
 борын тәмәке+с-е и. 
 борын яулыг-ы и. [к//г]
 авыз-борын җый. и. к. авыз
 без/борын и. зоол. 
 имән/борын и. зоол. 
 киң/борын и. зоол. 
 көрәк/борын и. зоол. 
 мөгез/борын и. зоол. 
 озын/борын и. зоол. 
  озынборын-нар и. күпл. зоол.
  озынборын-ча и. зоол. 
 ук/борын и. зоол. 
 үрдәк/борын и. зоол. 
 шома/борын-лылар и. күпл. зоол.
 без-елдә+в‑ек озын/борын и. зоол. 
 бизгәк озын/борын-ы и. зоол. 
 йон-лач мөгез/борын и. зоол. к. йон
 карга борын-ы и. бот.
 коңгырт эт борын-ы и. бот. 
 кызыл борын-лы альп карга+с-ы и. зоол. 
 күркә борын-ы и. бот. 
 малярия озын/борын-ы и. зоол. 
 мөгез-ле чыпчык борын-ы и. бот. 
 озын/аяк-лы озын/борын и. зоол. к. аяк
 озын борын-лы чум-га-лак и. зоол. 
 сары борын-лы (нәфис) ак/кош и. зоол. 
 чыпчык борын-ы и. бот. 
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 эт борын-ы и. бот. 
 яңгыра+в‑ык озын/борын и. зоол. 

18. БОРЫН II и. геогр.

19. БОРЫН III рәв.
 борын-гы с.
  борынгы-лар и. күпл.
  борынгы-лык и.
  борынгы-ча рәв. 
  борынгы баба и.
  борынгы буын-нар и. күпл.
  борынгы тел и.
   борынгы тел-ләр и. күпл.
  борынгы татар тел-е и.
  борынгы татар әдәбият-ы и. 

20. БОТ и. анат.
 бот-лап рәв.
 бот-лы с.
 бот-сыз и. 
 бот сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г] 
 оча-бот буын-ы анат. к. буын; оча

21. БӨЕР и. анат.
 бөер‑әк и. диал.
  бөерәк-ле с. диал.
  бөерәк-сез с. диал.
 бөер-ле с.
 бөер-сез с.
 бөер касә+с-е и. анат. 
 бөер лакан-ы и. анат.
 бөер өс-т-е биз-е и. анат. к. биз
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22. БРОНХ и. гр. анат. 
 бронх-лы с.
 бронх-сыз с.

23. БРОНХИАЛЬ с.
 бронхиаль биз и. анат. к. биз

24. БУГАЗ I и. анат. 
 бугаз-ла(у) ф.
 бугаз-дан рәв.
 бугаз-лы с.
 бугаз-сыз с.
 бугаз биз-е и. анат. к. биз
 бугаз ку-ыш‑лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
 бугаз көпшә+с-е и. анат. 
 бугаз мускул-ы и. анат. к. мускул
 бугаз өс+т-е кимер‑чәг-е и. анат. к. кимерү [к//г]
 бугаз төен-е и. анат. к. төен
 буш/бугаз с.
  буш/бугаз-лан(у) ф. 
  буш/бугаз-лык и.
 куш/бугаз с. 
  куш/бугаз-лан(у) ф.
  куш/бугаз-лык и.

25. БУГАЗ II и. геогр.

26. БУЫН и. анат.
 буын-ла(у) ф.
 буын-лан(у) ф.
 буын-лы с.
 буын-сыз с.
  буынсыз-лан(у) ф.
  буынсыз-лык и.
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 буын-тык и. 
  буынтык-лан(у) ф.
  буынтык-лы с.
   буын-тык‑лы куга и. бот.
   буын-тык‑лы төлке/койрык и. бот. к. койрык
  буын-тыг/аяк-лы и. зоол. к. аяк [к//г]
   буын-тыг/аяклы-лар и. күпл. зоол. к. аяк [к//г]
   буын-тык/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. буын‑
тыгаяк лылар; аяк
  буынтык-сыз с. 
  буын-буын с.
  буын-буын-нан рәв.
 буын/чәчәк и. бот. 
 буын кимер-чәг-е и. анат. к. кимерү [к//г]
 буын эч-е кимер-чәг-е и. анат. к. эч, кимерү [к//г]
 куш/буын и. мат.
  куш/буын-лы с. мат.
 күп/буын и. мат. 
  күп/буын-лы с. мат., физ., тех.
 кырык/буын и. бот. 
 өч/буын и. мат.
  өчбуын-лы с.
 ашык үкчә сөяг-е буын-ы и. анат. к. ашык, үкчә, сөяк [к//г]
 әйлән-үче буын и. анат. 
 беләк-беләзек буын-ы и. анат. к. беләк, беләзек
 винт/сыман буын и. анат. 
 йөнтәс кырык/буын и. бот. к. йон
 куб-чөй/сыман буын и. анат. 
 кул/баш буын-ы и. анат. к. кул, баш
 куян буын-ы и. бот. 
 оча-бот буын-ы и. анат. к. бот, оча
 сыйрак-ашык буын-ы и. анат. к. чәкәл буыны; ашык, 
сыйрак
 тар яфрак-лы кырык/буын и. бот. 
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 тез буын-ы и. анат. к. тез
 терсәк буын-ы и. анат. к. терсәк
 тубык буын-ы и. анат. к. тубык
 чәкәл буын-ы и. анат. к. чәкәл
 чәкәл үкчә сөяг-е буын-ы и. анат. к. ашык үкчә сөяге 
буы ны; үкчә, сөяк
 чокы-р/сыман буын и. анат. 
 чыгыр/сыман буын и. анат. 

27. БҮКСӘ и. 
 бүксә-ле с.
 бүксә-сез с.
 бүксә-ч күгәрчен и. зоол. 
 кызыл бүксә-ле казарка и. зоол. 

28. БҮСЕР и. мед.
 бүсер-ле с.
 бүсер-сез с.
 бүсер кап-чыг-ы и. [к//г]
 бүсер таш-ы и.
 бүсер үлән-е и. 

‑В‑
1. ВЕНА и. лат. анат.
 вена-лы с.
 вена-сыз с.
 вена кан-ы и.

‑Г‑
1. ГӘҮДӘ и.
 гәүдә-лән(ү) ф.
  гәүдәлән-еш и.
 гәүдә-ләндер(ү) ф.
 гәүдә-ле с.
 гәүдә-сез с.
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‑Д‑
1. ДИАФРАГМА и. гр. анат.
 диафрагма-лы с.
 диафрагма-сыз с.
 диафрагма нерв-ы+с-ы и. анат. к. нерв

‑Җ‑
1. ҖЕЛЕК / ҖИЛЕК и. анат.
 җелек-ле с.
 җелек-сез с.
 җелек май-ы и. анат. к. май [орф. мае]
 арка җелег-е и. анат. к. арка [к//г]
 кызыл җелек и. анат. 
 сары җелек и. анат. 
 сөяк җелег-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 умыртка җелег-е и. анат. к. умыртка [к//г]

2. ҖЕП и.
 җеп-кер и. махс.
  җепкер-лә(ү) ф.
  җепкер-т(ү) ф.
  җепкер-ү ф.
 җеп-ле с.
 җеп‑сез с. 
 җеп-сел и. 
  җепсел-лә(ү) ф.
  җепсел-лән(ү) ф.
  җепсел-ләндер(ү) ф.
  җепсел-ләт(ү) ф.
  җепсел-ле с.
   җепсел-ле балдак и. анат. 
   җепсел-ле кимер-чәк и. анат. к. кимерү
   җепсел-ле кыр-лык и. бот. 
   җепселле-лек и.
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  җепсел-сез с. 
 җеп-че и. 
 җеп-бөртек-сез рәв.
 җеп/җылган и. зоол.
 җеп/сыман с.
  җеп/сыман суалчан-нар и. күпл. зоол. 
  җеп/сыман тиш-мән (ут) и. бот.
 нерв җеп-сел-е и. анат. к. нерв
  нерв җеп-сел-е тыш-ча+с-ы и. анат. к. нерв, тыш
 эфферент нерв җепсел-е и. анат. к. нерв

3. ҖИЛКӘ и. анат. 
 җилкә-лә(ү) ф.
 җилкә-ле с.
 җилкә-лек и.
 җилкә-сез с.
 җилкә ки-ер-геч и.
 җилкә сөяг-е и. анат. [к//г]
 җилкә тамыр-ы и. анат. к. тамыр
 җилкә чокы-р-ы и. анат.
 арка-җилкә җый. и. к. арка

4. ҖИҢ и. 
 җиң‑ле с.
 җиң‑сә и.
  җиңсә‑ле с.
   җиңсәле мамык/баш и. к. баш
 җиң‑сез с.

‑И‑
1. ИМ(Ү) ф.
 им-геч I и. Әгъза
 им-геч II и. бот. 
  имгеч-ле с.
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  имгеч-сез с. 
  имгеч суалчан и. зоол. 
  имгеч-ле бака-лар и. күпл. зоол. 
 им-ег(ү) ф.
 им-ез(ү) ф.
  имез-әк с.
  имез-лек и. 
   имезлек-ле с.
   имезлек-сез с.
  имез-үче‑ләр и. күпл. зоол. 
 им-ек-дәш и. бор. к. имчәктәш
 им-ел‑дәш и. бор. к. имчәктәш
 им-и и.
  ими-дәш и.
  ими-ле с. 
  ими‑лек и. 
  ими-сез с.
  ими баш-ы и. к. имчәк башы; баш
  ими төб-е и. к. имчәк төбе [п//б]
 им-тек и. диал.
  имтек-лә(ү) ф. 
 им-чәк и.
  имчәк-ле с.
   имчәкле саз-ла+в‑ык ут-ы и. бот. 
  имчәк-сез с.
  имчәк-тәш и. 
  имчәк‑леләр и. иск. күпл. зоол. к. имезүчеләр
  имчәг/ас‑тай и. диал. [к//г]
  имчәк ана+с-ы и.
  имчәк ас-т-ы и.
  имчәк баш-ы и. к. баш
  имчәк бозау и.
  имчәк сөт-е и. 
  имчәк тай и. диал.
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  имчәк ташла-т(у) ф. к. имчәктән аеру
  имчәк төб-е и. [п//б]
  имчәк-тән аер(у) ф. 
 бавыр им-геч и. зоол. к. бавыр
 кәҗә им-чәг-е и. бот. [к//г]
 түш-умрау-им-чәк/сыман мускул и. анат. к. түш, умрау, 
мускул

2. ИҢ I и. анат.
 иң-лә(ү) ф.
  иңлә-теп рәв.
 иң-ле с. 
 иң-лек и.
 иң-сә и. анат.
  иңсә-лә(ү) ф.
  иңсә-ле с.
  иңсә-сез с.
 иң-сез с.
 иң-буй җый. и.
  иң-ләп-буй-лап рәв.
 иң-гә-иң рәв.
 иң/баш и. анат. к. баш
  иң/баш-лы с. к. баш
  иң/баш-сыз с. к. баш

3. ИҢ II кис.
 иң зур урта-к бүл-үче и. мат.
 иң кеч/кенә урта-к кабат-лы и. мат. [кечек кенә]

4. ИРЕН и. анат.
 ирен-ләч с. 
  иренләч ут и. бот. 
  иренләч балык и. зоол. 
  иренләч-ләр и. күпл. зоол. 
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 ирен-ләш(ү) ф. 
 ирен-ле с.
 ирен-сез с.
 ирен-аңкау җый. и. к. аңкау
 ирен/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк
 ирен/чәчкә и. бот. 
 ирен/чәчәк-леләр и. бот. 
 ирен аваз-ы и. лингв.
 ирен тарт-ыг-ы и. лингв. [к//г]
 ирен-ирен аваз-ы и. лингв.
 ирен-ирен тарт-ыг-ы и. лингв. [к//г]
 ирен-теш аваз-ы и. лингв. к. теш
 ирен-теш тарт-ыг-ы и. лингв. к. теш [к//г]
 ирен яр-гыч и. бот. 
 ас-кы ирен кер-еш-е и. анат. к. керү
 китек ирен и. анат. 
 куян ирен и. анат. 
 яфрак-сыз ирен-ләч ут и. бот. 

5. ИТ и. гади сөйл. 
 ит-лән(ү) ф.
 ит-лә(ү) ф.
 ит-ләч с.
  итләч-лән(ү) ф.
 ит-ләшкә с. сөйл. 
 ит-ле с. 
  итле-тән-ле с. к. тән
 ит-сез с. 
 ит-сел с.
 ит-че и. 
 ит-чел с.
 ит-май җый. и. к. май
 ит/тарт-кыч и.
 ит токым-ы и. 



– 47 –

 ит чапкыч-ы и. 
 ит шешлә(ү) ф. диал.
 ит-чел яфрак-лы кан-дала үлән-е и. бот. к. кан
 колак ит-е и. анат. к. колак

6. ИЯК и. анат.
 ияк-ле с.
 ияк-сез с. 
 ияк ас-т-ы и. анат.
 ияк ас-т-ы биз-е и. анат. к. биз
 ияк чокы-р-ы и. анат. 
 ияк чыг-ынты+с-ы и. анат. 

‑Й‑
1. ЙОДРЫК и. анат.
 йодрык-ла(у) ф.
 йодрык-лан(у) ф.
 йодрык-лаш(у) ф.
 йодрык-лы с.
 йодрык-сыз с.
 йодрык-ча и.
  йодрыкча-лы с.
  йодрыкча-сыз с.

2. ЙОН и. анат.
 йон-лан(у) ф.
 йон-лач I с.
  йонлач-лан(у) ф.
  йонлач-лык и. 
  йонлач бронзак и. зоол. 
  йонлач гөмбә и. бот. 
  йонлач карчыга и. зоол.
  йонлач күбәләк-ләр и. күпл. зоол. 
  йонлач мөгез/борын и. зоол. к. борын
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 йон-лач II и. зоол.
 йон-лы с.
  йонлы-лык и.
  йонлы бохар үлән-е и. бот. 
  йонлы җимеш и. сөйл. 
  йонлы көпшә и. бот. 
 йон-сыз с.
  йонсыз-лан(у) ф.
 йон-тач с. сөйл.
  йонтач-ла(у) ф. сөйл.
  йонтач-лан(у) ф. сөйл. 
 йон-ча I и. бот. Үсемлек
 йон-ча II и. Төк
  йонча-лы с.
  йонча-сыз с.
  йонча гөл и. бот. 
  йонча печән и. бот. 
 йөн-тәй с. диал.
 йөн-тәс с.
   йөнтәс-лә(ү) ф.
  йөнтәс-лән(ү) ф.
  йөнтәс-лелек и. 
  йөнтәс аяк-лы ела-к карчыга и. зоол. к. аяк
  йөнтәс аяк-лы йөгер-ек и. зоол. к. аяк
  йөнтәс бронзак и. зоол. 
  йөнтәс гамбәр үлән-е и. бот. 
  йөнтәс кесә-ле йолдыз-ак и. бот. 
  йөнтәс кырык/буын и. бот. к. буын
  йөнтәс озын/аяк и. зоол. к. аяк
 йөн-тәч с. сөйл.
  йөнтәч-лә(ү) ф. сөйл.
  йөнтәч-лән(ү) ф. сөйл.
 йон-мамык җый. и.
 йон-ябага җый. и. 
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 йон/аш-ар и. зоол. 
 йон/канат и. зоол.
 йон/кой-ар и. зоол. [орф. кояр]
 йон/мамык и.
 йон-лы/баш и. сөйл. бот. к. баш
 йон аш-а‑учы-лар и. күпл. зоол. к. аш
 йон агач-ы и. бот. 
 йон бет-е и. зоол. к. йонкояр
 йон кой(у) ф. [орф. кою]
 ак-сыл куян йон-ы и. бот. 
 берь/ел-лык йон-ча и. бот. 
 болын йон-ча+с-ы и. бот.
 гади йон-ча и. бот. 
 имән-лек йон-ча+с-ы и. бот. 
 куян йон-ы и. бот. 
 күп чәчәк-ле куян йон-ы и. бот. 
 прескотт йон-лы көпшә+с-е и. бот. 
 саз йон-ча+с-ы и. бот. 
 сары йон-ча и. бот. 
 сирәк йон-ча и. бот. 
 суган-ча‑лы йон-ча и. бот. 
 тар яфрак-лы йон-ча и. бот. 
 тире-йон җый. и. к. тире
  тире-йон коңгыз-лар-ы и. күпл. зоол. к. тире
 урман йон-ча+с-ы и. бот. 
 (хуш) ис-ле йон-лы көпшә и. бот. 

3. ЙОТ(У) ф. 
 йот-кылык и. анат.
  йоткылык биз-е и. анат.
  йоткылык гөмбә-з-е и. анат.
  йоткылык өс-лег-е и. анат. [к//г]
 йот-кыч и. махс.
 йот-ма и. гади с. 
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 йот-ым и.
  йотым‑ла(у) ф.
 тел-йот-кылык нерв-ы+с-ы и. анат. к. нерв, тел

4. ЙӨЗ I и. анат. Бит
 йөз-лә(ү) I ф.
 йөз-лек II и. Битлек
  йөзлек-ле II с.
  йөзлек-сез II с.
 йөз-лек III и. Такта
  йөзлек-ле III с.
  йөзлек-сез III с.
 йөз-сез с. сөйл.
  йөзсез-лән(ү) ф. сөйл.
  йөзсез-лек и.
 йөз-гә-йөз рәв. 
 йөз-кыяфәт җый. и.
 йөз/зур-лык и. мат.
 йөз/түбән рәв.
 өс-йөз и. мат. иск.
 ике/йөз-ле с.
  ике/йөзле-лән(ү) ф.
  ике/йөзле-лек и.
 калкан/йөз-леләр и. күпл. зоол. 
 аяк йөз-е и. к. аяк 
 кул йөз-е и. к. кул

5. ЙӨЗ II сан
 йөз-әр бүл. саны
  йөзәр-ләгән чама саны
  йөзәр-ләп бүл. саны
  йөзәр-лек и.
 йөз-ләгән чама саны
 йөз-ләп чама саны



– 51 –

 йөз-ләр‑чә чама саны
 йөз-ләтә рәв.
 йөз-е‑нче тәрт. саны
 йөз-лек I и.
 йөз-че и. иск.
 йөз-гә-мең-гә рәв.
 йөз/баш-ы и. тар. иск. к. баш
 йөзь/ел-лык и.
 йөзь/яфрак и. бот.
 йөзь/яш-әр I и. бот. 
 йөзь/яш-әр II с.

6. ЙӨЗ III и. Берәр әйбернең үткен ягы
 йөз-лә(ү) II ф.

7. ЙӨРӘК и. анат.
 йөрәк-лән(ү) ф.
 йөрәк-ләндер(ү) ф.
 йөрәк-ле с. күч. 
  йөрәкле-лек и. 
 йөрәк-сез с. 
  йөрәксез-лек и.
 йөрәк-сен(ү) ф.
  йөрәксен-дер(ү) ф.
 йөрәк-се(ү) ф. [орф. йөрәксү]
 йөрәк-сет(ү) ф. 
 йөрәк-чел с.
 йөрәк/сыман с. 
  йөрәк/сыман яфрак-лы юкә и. бот. 
 йөрәк ал-ды и. анат. 
 йөрәк букча+с-ы и. анат.
 йөрәк-кан тамыр-лар-ы җый. и. анат. к. кан, тамыр
 йөрәк карын-чыг-ы и. анат. к. карын [к//г]
 йөрәк колак-чыг-ы и. анат. к. йөрәк алды; колак [к//г]
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 йөрәк сүрү-е и. анат. к. сүрү
 йөрәк ут-ы и. бот. 

‑К‑
1. КАБЫРГА и. анат.
 кабырга-н рәв. иск. 
 кабырга-лы с.
 кабырга-сыз с.
 кабырга/ара с.
  кабырга/ара мускул и. анат. к. мускул
  кабырга/ара нерв и. анат. к. нерв
 кабырга муен-тыг-ы и. к. муен [к//г]

2. КАЗНА I и. анат.
 казна-лы II с.
 казна-лык и. 
  казналык-сызлар и. күпл. зоол.
  казналык ас-т-ы биз-е и. анат.
  казналык сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 казна-сыз II и.
 ас-кы казна-лык ас-т-ы и. анат. 
 өс-ке казна‑лык и. анат. 
 теш казна+с-ы и. анат. к. теш
 төк-ле казна-лык-лылар и. күпл. зоол. к. төк

3. КАЗНА II и. рус Дәүләт милке
 казна-лы I с.
 казна-сыз I с.

4. КАКЫР(У) ф.
 какыр-ык и.
  какырык-лы с.
  какырык-сыз с.



– 53 –

5. КАЛАК и. 
 калак-лы с. 
 калак-сыз с. 
 калак он-ы и. 
 калак сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

6. КАЛКАН и. 
 калкан-лы с.
  калканлы кан-дала-лар и. күпл. зоол. к. кан
  калканлы көя чәчәг-е и. бот. [к//г]
 калкан-сыз с.
 калкан/йөз-леләр и. күпл. зоол.
 калкан/сыман биз и. анат. к. биз
 калкан аяк-лы кысла и. зоол. к. аяк
 калкан күкрәк-ле балык и. зоол. к. күкрәк
 калкан чәчәк и. бот. 

7. КАН и. биол.
 кан-а(у) ф.
 кан-дала и.
  кандала-лы с.
  кандала-сыз с.
  кандала үлән-е и. бот.
 кан-даш и. 
 кан-лы с.
  канлы күке яш-е и. бот. к. яшь
  канлы үлән и. бот. к. канлут
 кан-су с.
  кансу-лан(у) ф.
  кансу-ландыр(у) ф.
 кан-сыз с.
  кансыз-лан(у) ф.
  кансыз-лык и.
 кан-сыра(у) ф. иск.
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 кан-яшь җый. и. к. яшь
 кан/еч-кеч с. [кан эчкеч]
  кан/эчкеч-ләр и. күпл. зоол. к. эч
 канл/ут и. бот. [канлы ут]
 кан/тиб-әр и. бот.
  кан/тибәр-чәләр и. күпл. зоол. 
 кан/кой-гыч с.
 кан әйлән-еш-е и. 
 кан басым-ы и. 
 кан кардәш и. 
 кан кызыл с. 
 кан күр(ү) ф.
 кан (басым-ы) күтәр-ел(ү) ф. 
 кан сав(у) ф. 
 кан тамыр-ы и. анат. к. тамыр 
 кан тукта-т-кыч печән и. бот. 
 кан/тукта-т-кыч үлән и. бот.
 кан үлән-е и. бот. 
 аз/кан-лылык и. 
 ак/кан-лылык и. 
 артерия кан-ы и. к. артерия
 ат кан/эч-кеч-е и. зоол. к. эч
 вена кан-ы и. к. вена
 зур канл/ут и. бот. [канлы ут]
 кызыл кан и. 
 чәч-ү-ле кан-дала үлән-е и. бот. 
 чүп-лек кан-дала үлән-е и. бот. 
 эт кан/эч-кеч-е и. зоол. к. эч

8. КАРЫН и. сөйл. анат. 
 карын-даш и.
  карындаш-лы с.
  карындаш-сыз с.
 карын-дык и. 
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  карындык-лы с.
  карындык-сыз с.
  карындык боз и.
 карын-лы с.
 карын-сыз с.
 карын-чык и. анат.
  карынчык-лы с.
  карынчык-сыз с. 
 карын-карын с.
 карын/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк
 карын ач(у) ф. 
 йөрәк карын-чыг-ы и. анат. к. йөрәк [к//г]
 ми карын-чыг-ы и. анат. [к//г]
 эч-карын җый. и. к. эч
  эч-әк-карын җый. и. к. эч

9. КАСЫК и. анат.
 касык-лы с.
 касык-сыз с.
 касык сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 касык ут-ы и. бот. 

10. КАШ и. анат.
 каш-ага и. 
  кашага-ла(у) ф.
  кашага-лы с.
  кашага-сыз с.
 каш-ка и.
  кашка-лак и. зоол.
  кашка-лы с.
  кашка-сыз с.
 каш-лак и.
 каш-лан и.
 каш-лы с. 
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 каш-лык и.
 каш-сыз с.
 каш-күз җый. и. к. күз
 каш/бау и. этногр.
 каш/кара и. сөйл.
 каш/кыр и. иск. зоол. 
 каш/карый и. бот. 
 каш/мау и. этногр. к. кашбау
 каш ут-ы и. бот. 
 ак/каш и. бот. 
 кара/каш и.
 ак каш-лы миләш чыпчыг-ы и. зоол. [к//г]
 бер бүлбе-ле каш ут-ы и. бот. 
 каш/карый үлән-е и. бот. 
 тоз-лак каш/карый-ы и. бот. [орф. кашкарые]

11. КЕНДЕК и. анат.
 кендек-ле с.
 кендек-сез с.
 кендек әби+с-е и. 
 кендек бав-ы и. анат. [у//в]

12. КЕР(Ү) ф. 
 кер-деш и. диал.
 кер-ем и.
  керем-чыг-ым и. [к//г]
 кер-енте и.
 кер-еш I и. сөйл. 
 кер-еш II и. анат.
 кер-еш III и. Кисәк
  кереш-ле I с. Сыешлы
  кереш-ле II с. Керә торган
  кереш-ли рәв.
  кереш сүз и. лингв.
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  кереш җөмлә и. лингв. 
  кереш-ү I ф. Эшкә тотыну
  кереш-ү II ф. Бер-береңә керү
  кереш-ү III ф. Укмашу
 кер-тем и. 
 кер-де-ле-чык-ты-лы с.
 кер-енте-ле-чыг-ынты-лы с. [к//г]
 ас-кы ирен кер-еш-е и. анат. к. ирен
 өс-ке ирен кер-еш-е и. анат. к. ирен
 тел кер-еш-е и. анат. к. тел

13. КЕРФЕК и. анат.
 керфек-ле с.
 керфек-леләр и. күпл. зоол. 
 керфек-сез с. 
 керфек/корсак-лылар и. күпл. зоол. к. корсак
 керфек/тара-к‑лылар и. күпл. зоол. 
 керфек-ле инфузория-ләр и. күпл. зоол. 
 аз/керфек-леләр и. күпл. зоол. 
 тигез/керфек‑леләр и. күпл. зоол. 
 төрле/керфек-леләр и. күпл. зоол.

14. КИКЕР(Ү) ф.
 кикер-ек и.

15. КИМЕК и. анат.
 кимек-ле с.
 кимек-сез с.

16. КИМЕР(Ү) ф. 
 кимер-үче и. зоол. 
  кимерүче-ләр и. күпл. зоол. 
 кимер-чәк и. анат. 
  кимерчәк-ле с.
  кимерчәк-сез с.
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  кимерчәк матдә+с-е и. анат. 
  кимерчәк өс-т-е сүрү-е и. анат. к. сүрү
  кимерчәк сүрү-е и. анат. к. сүрү
  кимерчәк тукы-м‑а и. анат. к. туку
  кимерчәк яры+с-ы и. анат. к. кимерчәк сүрүе; яры
  кимерчәк-ле балык-лар и. күпл. зоол.
 кимер-ек сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 ара-даш кимер-чәк и. анат. 
 бугаз өс-т-е кимер-чәг-е и. анат. к. бугаз [к//г]
 буын кимер-чәг-е и. анат. к. буын [к//г]
 буын эч-е кимер-чәг-е и. анат. к. буын [к//г]
 җеп-сел‑ле кимер-чәк и. анат. к. җеп

17. КОЙРЫК и.
 койрык-ла(у) ф.
 койрык-лан(у) ф.
 койрык-лап рәв. күч.
 койрык-лы с.
  койрыклы җир-су хайван-нар-ы и. күпл. зоол.
  койрыклы йолдыз и. 
  койрыклы төш и. анат.
  койрыклы чикерткә и. зоол.
 койрык-сыз с. күч.
  койрыксыз-лар и. күпл. зоол.
  койрыксыз-лык и.
 койрык-чы и.
  койрыкчы-лык и.
 койрык-ча и. анат. к. койрык сөяге
  койрыкча сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 койрык/аяк-лар и. күпл. зоол. к. аяк
 койрык сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 койрык чөй-е и. [орф. чөе]
 койрык тот(у) ф.
 ак/койрык бөркет и. зоол.



– 59 –

 без/койрык и. зоол. 
 елан/койрык-лар и. күпл. зоол. 
 кызыл/койрык и. зоол. 
 кыл/койрык и. зоол. к. безкойрык
 кылыч/койрык и. зоол. 
 кыс-кыч/койрык и. зоол. 
 лира/койрык-лар и. күпл.  зоол. 
 сиртмә/койрык и. зоол. 
 сыер/койрык и. бот. 
 төлке/койрык и. бот. 
 тычкан койрык и. зоол.
  тычкан/койрык-лар и. күпл. зоол. 
 челтәр/койрык и. зоол. 
 эскәк/койрык-лар и. күпл. зоол. 
 арыслан койрыг-ы и. бот. [к//г]
 ат койрыг-ы и. бот. [к//г]
 болын төлке/койрыг-ы и. бот. [к//г]
 буын-тык-лы төлке/койрык и.  бот. 
 җил-пәзә койрык-лылар и. күпл. зоол. 
 зур мөгез/койрык и. зоол. 
 камыш/сыман төлке/койрык и. бот. 
 кече тычкан/койрык и. зоол. 
 кыска кыл-чык-лы төлке/койрык и. бот.
 озын койрык-лы ябалак и.  зоол. 
 төлке койрыгы/сыман сүсәнәк и. бот. [к//г]
 чат-лы койрык-лар и. күпл.  зоол. 
 чаян койрыг-ы и. бот. [к//г]

18. КОЛАК и. анат.
 колак-ла(у) ф.
 колак-лан(у) ф.
 колак-лы с.
  колаклы йомры/баш и. зоол. 
  колаклы ябалак и. зоол. 
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 колак-са и. 
  колакса-лы с.
  колакса-сыз с.
 колак-сыз с. сөйл.
 колак-ча и.
  колакча-лы с.
  колакча-сыз с.
 колак-чык и. анат. 
 колак-чын и.
  колакчын‑лы с.
  колакчын-сыз с.
 колак ал-ды биз-е и. анат. к. биз
 колак алка+с-ы и. 
 колак бөр-ел‑мә+с-е и. анат. к. колак бөтеркәсе
 колак бөтер-кә+с-е и. анат.
 колак ит-е и. анат. к. ит
 колак йомша-г-ы и. анат. к. колак ите [к//г]
 колак мендәр-е и.
 колак пәрдә+с-е и. анат. 
 колак яфраг-ы и. анат. [к//г]
 колак/сыман әвернә ут-ы и. бот. 
 колак теш-ләт(ү) ф. этногр. иск. к. теш
 аю/колак и. бот. к. аю колагы
 зур/колак и. сөйл. 
 зур/колак яр/канат и. зоол. 
 ишәк/колак и. бот. 
 куш/колак и.
 куян/колак и. бот. 
 тишек/колак с. сөйл.
 аю колаг-ы и. бот. [к//г]
 диңгез колак-чыг-ы и. зоол. [к//г]
 ишәк колаг-ы и. бот. [к//г]
 йөрәк колак-чыг-ы и. анат.
 күз-колак бул(у) ф. к. күз
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 тычкан колаг-ы и. бот. [к//г]
 тыш-кы колак и. анат. 
 урта колак и. анат. 
 фил колаг-ы и. бот. [к//г]
 эч-ке колак и. анат. к. эч

19. КОРСАК и. анат.
 корсак-лан(у) ф.
 корсак-лы с.
  корсаклы-лык и.
 корсак-сыз с.
 корсак/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк
 корсак бака+с-ы и. 
 корсак ку-ыш‑лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
 корсак тиф-ы и. 
 корсак яры+с-ы и. анат. к. карындык; яры
 күкрәк-корсак с. к. күкрәк
  күкрәк-корсак бүлге+с-е и. анат. к. күкрәк
  күкрәк-корсак пәрдә+с-е и. анат. к. күкрәк
 алтын/корсак и. зоол. 
 кап/корсак и. зоол. 
 керфек/корсак-лылар и. күпл. зоол. к. керфек
 ком/корсак и. зоол. к. капкорсак
 нечкә/корсак юл чебен-е и. зоол. 
 сары/корсак и. зоол. 
 энә/корсак и. зоол.
  энә/корсак/сыман-нар и. күпл. зоол. 

20. КУЛ I и. анат.
 кул-даш и.
  кулдаш-лы с.
  кулдаш-лык и.
  кулдаш-сыз с.
 кул-лан(у) ф.
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  куллан-у-дагы с. сөйл. 
  куллан-у-лы с. сөйл.
  куллан-учы и.
  куллан-ыл-у-чан с.
   кулланылучан-лык и.
  куллан-ма I и. 
   кулланма-лы с.
   кулланма-сыз с.
  куллан-ма II с. 
   кулланма-лык и.
  куллан-ыл-ыш и.
   кулланылыш-лы с. 
   кулланылыш-сыз с.
  куллан-ыш и.
   кулланыш-лы с.
   кулланыш-сыз с.
   кулланыш-тагы с.
 кул-лап рәв.
 кул-лы с.
 кул-са и.
  кулса-ла(у) ф.
  кулса-лы с.
  кулса-сыз с.
 кул-сыз с.
  кулсыз-лык и.
 кул-тык и. 
  култык-ла(у) ф.
  култык-лан(у) ф.
  култык-лаш(у) ф.
  култык-лы с.
  култык-сыз с.
  култык-са и. 
   култыкса-лы с. 
   култыкса-сыз с.
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  култык-ча и. бот.
   култыкча-лы с.
   култыкча-сыз с. 
  култык-култык с.
  култык ас-т-ы и. анат.
  култык ас-т-ы чокы-р-ы и. анат. 
  култык таяг-ы и. [к//г]
 кул-тырак и. этногр.
  култырак-лы с. этногр.
  култырак-сыз с. этногр.
 кул-тырмач и. этногр. тар.
  култырмач-лы с. этногр. тар.
  култырмач-сыз с. этногр. тар.
 кул-аяк җый. и. к. аяк
  кул-аяк-лар и. күпл. анат. к. аяк
  кул-лы-аяк-лы с. к. аяк
  кул-сыз-аяк-сыз с. к. аяк
 кул-дан‑кул-га рәв. 
 кул/авыз и. тар. к. авыз
  кул/авыз-лык и. к. авыз
 кул/алмаш рәв.
  кул/алмаш-ка рәв. 
 кул/бау и.
 кул/баш и. к. баш
  кул/баш буын-ы и. анат. к. баш, буын
  кул/баш пояс-ы и. анат. к. баш
  кул/баш сөяг-е и. анат. к. баш, сөяк [к//г]
 кул/канат-лылар и. күпл. зоол. 
 кул/кубыз и.
 кул/тамга и.
 кул/таяк и.
 кул/чаб-ыш и.
 кул/чатыр и.
 кулъ/ю-гыч и.
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 кулъ/яз-ма и.
 кулъ/яз-у и.
 кулъ/яулык и.
 кул арба+с-ы и.
 кул арка+с-ы и.
 кул багаж-ы и.
 кул граната+с-ы и.
 кул йөз-е и.
 кул оч-ы и. к. оч
 кул пулемет-ы и.
 кул стан-ы и.
 кул сугыш-ы и. 
 кул сырт-ы и. 
 кул тегермән-е и.
 кул чуг-ы и. анат [к//г]
 кул яссу-ы и.
 аяк-кул җый. и. к. аяк
  аяк-лы-кул-лы с. к. аяк
  аяк-сыз-кул-сыз с. к. аяк
 биш/кул-лап рәв.
 еш/кул и. бот. 
 куш/кул-лап рәв.
 урта/кул с.
 ялан/кул рәв.
 басу еш/кул-ы и. бот.
 кыр еш/кул-ы и. бот. к. басу ешкулы
 чирәм-ле еш/кул и. бот. 

21. КУЛ II и. диал. Ерынты
 кул-лы II с. Ерынтылы
 кул-сыз II и. Ерынтысыз

22. КУЛ III и. тар. Фланг
 кул-лы III с. Фланглы
 кул-сыз III и. Флангсыз
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23. КУЫШ и. [ку-ыш]
 куыш-ла(у) ф.
 куыш-лан(у) ф.
 куыш-ландыр(у) ф.
 куыш-лы с.
 куыш-лык и.
 куыш-куыш с. сөйл.
 авыз куыш-лыг-ы и. анат. к. авыз [к//г]
 аңкау куыш-лыг-ы и. анат. к. аңкау [к//г]
 борын куыш-лыг-ы и. анат. к. борын [к//г]
 бугаз куыш-лыг-ы и. анат. к. бугаз [к//г]
 корсак куыш-лыг-ы и. анат. к. корсак [к//г]
 күкрәк куыш-лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
 маңгай куыш-лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
  эч-әк/куыш-лылар и. күпл. зоол. к. эчәк

24. КҮЗ и. анат.
 күз-ә(ү) ф. диал.
 күз-әлә(ү) ф.
 күз-әнә и.
 күз-әнәк и. 
  күзәнәк-ле с.
  күзәнәк-леләр и. күпл. зоол. 
  күзәнәк-чел с.
  күзәнәк/ара с.
  күзәнәк сүрү-е и. анат. к. сүрү
 күз-әт и.
  күзәт-ел(ү) ф.
   күзәтел-еш и. кит.
  күзәт-еш и. кит.
  күзәт-че и. 
   күзәтче-лек и.
  күзәт-ү ф.
   күзәтү-чән с.
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    күзәтүчән-лек и.
   күзәтү-че и.
 күз-ег(ү) ф.
  күзек-тер(ү) ф.
 күз-ел‑дерек и. диал.
  күзелдерек-ле с. диал.
  күзелдерек-сез с. диал.
 күз-лә(ү) I ф. Карау
 күз-лә(ү) II ф. Ялгау
 күз-лә(ү) III ф. иск., диал. Саплау
  күзлә-век и. 
   күзләвек-ле с.
   күзләвек-сез с. 
  күзлә-геч и.
 күз-ле с.
  күзле ката и. бот.
  күзле үлән и. бот. 
 күз-лек и.
  күзлек-ле с.
   күзлекле аю и. зоол. 
   күзлекле гага и.зоол. 
   күзлекле елан и. зоол. 
  күзлек-сез с. 
  күзлек-че и.
  күзлек савыт-ы и.
 күз-сез с.
  күзсез-лек и.
  күзсез кал(у) ф.
  күзсез тычкан-нар и. күпл. зоол. 
 күз-сен(ү) ф.
 күз-сендер(ү) ф.
 күз-чә и.
  күзчә-ле с.
  күзчә-сез с. 
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 күз-чек и.
  күзчек-ләр и. күпл. зоол. 
  күзчек-ле с.
  күзчек-сез с.
   күзчексез дөя/баш и. зоол. к. күз
 күз-күз с.
  күз-гә-күз рәв.
  күз-ле-күз-ле с.
  күз-мә-күз  рәв. сөйл.
 күз/ал-ла(у) ф.
 күз/алма-м и.
 күз/ик-мәк и. 
 күзл/уб и. бот. [күзле уб?]
 күзл/ут и. бот. [күзле ут]
 күз/сыман с.
 күз/ут и. бот.
 күз/үлән и. бот. 
 күз/үлчә-м и.
 күз/чәчәк и. бот. 
 күз агач-ы и. бот. 
 күз аг-ы и. [к//г]
 күз/алда-ш-лы каз/аяк и. бот.  к. аяк
 күз/алда-ш-лы печән и. бот. 
 күз алма+с-ы и. анат. 
 күз бәбәг-е и. анат. к. күз карасы; бәбәк [к//г]
 күз бәй-ләш и.
 күз кабаг-ы и. анат. [к//г]
 күз кара-с-ы и. анат. 
 күз кар-аш-ы и. 
 күз койрыг-ы и. к. койрык [к//г]
 күз күр-ем-е и.
 күз тәбә и.
 күз төб-е и. анат. [п//б]
 күз ут-ы и. бот.  к. күз үләне 
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 күз үлән-е и. бот.
 күз чокы-р-ы и. анат. 
 күз ясмыг-ы и. анат. [к//г]
 күз яш-е и. к. яшь
  күз яш-е биз-е и. анат. к. биз, яшь
  күз яш-е юл-ы и. анат. к. яшь
 күз-не хәрәкәт-ләндер-үче нерв и. анат. к. нерв
 күз-баш ал(у) ф. к. баш
  күз-ле-баш-лы бул(у) ф. к. баш
 күз-гә-баш-ка күр-ен-мә(ү) ф. к. баш
 күз-колак  бул(у) ф. к. колак
 күз-әләмә ит(ү) ф.
 күз-дәй ит(ү) ф. 
 күз-дәй тул(у) ф. к. күздәй итү 
 күз-дәй тутыр(у) ф. к. күздәй итү 
 күз-гә ак төш(ү) ф. 
 баш-күз җый. и. к. баш 
  баш-лы-күз-ле бул(у) ф. к. баш 
  баш-лы-күз-ле ит(ү) ф. к. баш
 каш-күз җый. и. к. каш 
 ак/күз-чек-ләр и. күпл. зоол. 
 алтын/күз и. зоол. 
  алтын/күз-ләр и. күпл. зоол. 
 күк/күз и. бот. 
 кызыл/күз и. зоол.
 тавис/күз-ләр и. күпл. зоол. 
 тишек/күз с. сөйл. туп.
 эре/күз-чек и. бот. 
 бәрхет-ле кыр-ый күз-чек и. бот. 
 болан күз-е и. бот. 
 бүре күз и. бот. 
 вак күгәрчен күз-е и. бот. 
 вак төк-ле күз ут-ы и. бот. к. төк
 кыр күгәрчен күз-е и. бот. 
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 гади алтын/күз и. зоол. 
 гади күзл/ут и. бот. [күзле ут]
 гади күз-чек-ләр и. күпл. зоол.
 елан күз и. бот. 
 карга күз-е и. бот. 
 көн-дез-ге тавис/күз и. зоол. 
 көрән ян-лы ак/күз-чек и. зоол. 
 куян күз-е и. бот. 
 күгәрчен күз-е и.  бот. 
 күкәй күз-әнәк и. биол. к. күкәй
 ладан күзл/ут  и.   бот. [күзле ут]
 матур алтын/күз и. зоол. 
 матур күзл/ут-ы и.   бот. [күзле ут]
 нерв күз-әнәг-е и. анат. к. нерв [к//г]
 саз күгәрчен күз-е и.  бот. 
 саз күзл/ут-ы и.   бот. [күзле ут]
 сарык күз-е и.  бот. 
 сигез/күз сөяг-е и. анат.  к. сөяк [к//г]
 сирәк күгәрчен күз-е и.   бот.
 сукыр/күз үлән и. бот. 
 сыер күз-е и.  бот.
 сыерчык күз-е и.   бот. 
 тавык күз-е  и.  
 теш-лә+в‑ек алтын/күз и. зоол. к. теш
 төк-ле күзл/ут и.  бот. [күзле ут]
 үгез күз-е и. бот. 
 фин күз ут-ы и.  бот. 
 чирәм-ле күгәрчен күз-е и.  бот. 
 шома күз ут-ы и.  бот. 
 япония ак/күз-чег-е и.  зоол. [к//г]

25. КҮКӘЙ и. биол.
 күкәй-ле и. с.
 күкәй-лек и.
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 күкәй-сез и.
 күкәй/аш-ар и. зоол. к. аш
 күкәй аш-а‑учы-лар и. күпл. зоол. к. аш
 күкәй күз-әнәк и. биол. к. күз
 күкәй сал-гыч и. зоол.
 күкәй тәбә+с-е и.

26. КҮКРӘК и. анат.
 күкрәк-ле с.
 күкрәк-сез с.
 күкрәк-чә и. 
  күкрәкчә-ле с.
  күкрәкчә-сез с.
 күкрәк-чел с.
 күкрәк-чен и. иск.
 күкрәк-корсак с. к. корсак
  күкрәк-корсак бүл-ге+с-е и. анат. к. корсак
  күкрәк-корсак пәрдә+с-е и. анат. к. күкрәк‑корсак 
бүлгесе; корсак 
 күкрәк авыз-ы и. анат. к. авыз
 күкрәк авыру-ы и. сөйл.
 күкрәк бака+с-ы и. сөйл. 
 күкрәк бала+с-ы и.
 күкрәк зәхмәт-е и. сөйл. к. күкрәк авыруы
 күкрәк ку-ыш‑лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
 күкрәк пәрдә+с-е и. анат. 
 күкрәк сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 күкрәк тартма+с-ы и. анат. к. күкрәк читлеге
 күкрәк хаста-лыг-ы и. кит. к. күкрәк авыруы [к//г]
 күкрәк чит-лег-е и. анат. [к//г]
 күкрәк шеш-е и. к. шеш 
 баш-күкрәк җый. и. к. баш
 баш/күкрәк и. к. баш
 кызыл күкрәк-ле үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. аш, үлү
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‑Л‑
1. ЛАЙЛА и. физиол.
 лайла-лан(у) ф.
 лайла-лы с.
 лайла-ч и. зоол.
 лайла-сыз с.
 лайла-лы биз и. анат. к. биз
 лайла-лы тыш-ча и. анат. к. тыш

2. ЛЕПКӘ и. анат.
 лепкә-ле с.
 лепкә-сез с.
 лепкә сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

3. ЛИМФА и. лат. физиол.
 лимфа-лы с.
 лимфа-сыз с.
 лимфа биз-е и. к. биз
 лимфа тамыр-ы и. анат. к. тамыр
 лимфа төен-е и. анат. к. төен

‑М‑
1. МАЙ I и. Матдә
 май-ым‑ла(у) ф. [орф. маемлау]
 май-ым‑лат(у) ф. [орф. маемлату]
 май-ым‑сыр с. сөйл. [орф. маемсыр]
  майымсыр-а(у) ф. сөйл. [орф. маемсырау]
   майымсырау-лы с. к. маемсыр [орф. маем-
сыраулы]
 май-ла(у) ф.
  майла+в‑ыч и. 
   майлавыч-лы с.
   майлавыч-сыз с.
  майла-гыч и.
   майлагыч-лы с.
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   майлагыч-сыз с.
   майла-учы и.
 май-лан(у) ф.
 май-лап рәв.
  май-лап-җай-лап рәв.
 май-лач с. диал.
 май-лы с. 
  майлы-лан(у) ф.
  майлы-ландыр(у) ф.
  майлы-лык и.
  майлы гөмбә и. бот. 
  майлы йөз-геч и. зоол.
  майлы шеш и. к. шеш
  майлы яры и. анат. к. май пәрдәсе; яры
 май-сыз с.
  майсыз-ла(у) ф.
  майсыз-лан(у) ф.
  майсыз-ландыр(у) ф.
 май-чы и. 
 май/балык и. зоол.
 май/канат и. 
 май/сык-кыч и. 
 май/сыман с.
 май атла(у) ф.
  май атла-гыч и.
 май аш-ы и. кулин. к. аш
 май әби и. этногр. диал.
 май биз-е и. анат. к. биз
 май җитен и. бот. к. май җитене
 май җитен-е и. бот.
 май канат-ы и.
 май пәрдә+с-е и. анат.
 май тән-чә+с-е и. зоол. к. тән
 май төш(ү) ф. 
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 май тукы-м‑а+с-ы и. анат. к. май 
 май чаб(у) ф. этногр.
 ит-май җый. и. к. ит
 чәч май-ы и. к. чәч [орф. мае]

2. МАЙ II и. Ай
 май/чәчәк и. бот. к. май чәчәге
 май гөл/җимеш-е и. бот. 
 май коңгыз-ы и. зоол. 
 май чәчәг-е и. бот. [к//г]
 май ландыш-ы и. бот. 
 ике яфрак-лы май чәчәг-е и. бот. [к//г]

3. МАҢГАЙ и. анат.
 маңгай-лы с.
 маңгай-сыз с.
 маңгай-ча и. 
  маңгайча-лы с.
  маңгайча-сыз с.
 маңгай-га-маңгай рәв.
 маңгай баш-ы и. тар. к. баш
 маңгай ку-ыш‑лыг-ы и. анат. к. куыш [к//г]
 маңгай мускул-ы и. анат. к. мускул
 маңгай сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 маңгай чәч-е и. к. чәч
 маңгай чокы-р-ы и. анат. 
 маңгай ял-ы и.
 ак маңгай-лы каз и. зоол. 
 кара маңгай-лы кара/кош и. зоол. 

4. МАҢКА и. физиол.
 маңка-ла(у) ф.
 маңка-лы с.
 маңка-сыз с.
 маңка авыру-ы и. диал.
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5. МИ I и. анат.
 ми-ле с.
 ми-сез с. сөйл.
  мисез-лек и. 
 ми кабыг-ы и. анат. [к//г]
 ми карын-чыг-ы и. анат. к. карын [к//г]
 ми сүрү-е и. анат. к. ми тышчасы; сүрү
 ми тартма+с-ы и. анат. 
  ми тартма-сыз‑лар и. күпл. зоол. 
 ми тыш-ча+с-ы и. анат. к. тыш
 ал-гы ми и. анат. 
 ара-даш ми и. анат. 
 арка ми-е и. анат. к. арка
  арка ми-е нерв-ы+с-ы и. анат. к. ми, нерв
 баш ми-е и. анат. к. баш
  баш ми-е каб-ыг-ы и. анат. к. баш [п//б, к//г]
  баш ми-е кәүсә+с-е и. анат. к. баш
 зур ми и. анат. 
 кече ми и. анат. 
 кеч/кенә ми и. анат. [кечек кенә] 
 озын-ча ми и. анат.
 сөял/сыман ми и. анат. к. сөял
 урта ми и. анат. 

6. МИ II и. лат. Нота

7. МИҢ и. 
 миң-ле с.
 миң-сез с. 

8. МУЕН и. анат.
 муен-лы с.
 муен-нан рәв.
 муен-са и.
  муенса-лы с.
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  муенса-сыз с.
 муен-сыз с. сөйл.
  муенсыз-лан(у) ф. сөйл.
 муен-тык и. 
 муен-чак и.
  муенчак-ла(у) ф.
  муенчак-лы с.
  муенчак-сыз с.
  муенчак-лы кобра и. зоол. 
 ак/муен и. зоол. 
 елан/муен и. зоол. 
 ак муен-лы чебен-че и. зоол. 
 кызыл муен-лы чомга и. зоол. 
 кысла муен-ы и. бот. 

9. МУСКУЛ и. анат. лат.
 мускул-лы с.
 мускул-сыз с. 
 мускул җеп-сел-е тыш-ча+с-ы и. анат. к. җеп, тыш
 мускул үс-енте+с-е и. анат. 
 арт юл мускул-ы и. анат. 
 арт-кы баскыч/сыман мускул и. анат. 
 арт-кы зур сыйрак мускул-ы и. анат. к. сыйрак
 арт-кы югары-гы теш-теш мускул и. анат. к. теш
 балдак мускул и. анат. 
 балтыр мускул-ы и. анат. к. балтыр
 баскыч/сыман мускул и. анат. 
 бугаз мускул-ы и. анат. к. бугаз
 груша/сыман мускул и. анат. 
 дельта/сыман мускул и. анат. 
 ике баш-лы мускул и. анат. к. баш
 кабырга/ара мускул и. анат. к. кабырга
 камбала/сыман мускул и. анат. 
 маңгай мускул-ы и. анат. к. маңгай



– 76 –

 мимика мускул-ы и. анат. 
 сулыш мускул-ы и. анат. 
 тез ас-т-ы мускул-ы и. анат. к. тез
 тел ас-т-ы мускул-ы и. анат. к. тел
 түбән-ге теш-теш мускул и. анат. к. теш
 түш-калкан/сыман мускул и. анат. к. түш, калкан
 түш-тел ас-т-ы мускул-ы и. анат. к. түш, тел
 түш-умрау-имчәк/сыман мускул и. анат. к. түш, умрау, имү
 үкчә мускул-ы и. анат. к. камбаласыман мускул; үкчә
 чәйнәү мускул-ы и. анат. 
 чигә мускул-ы и. анат. к. чигә
 шома мускул и. анат. 

10. МЫЕК и. анат.
 мыек-лач и. зоол.
  мыеклач балык-лар и. күпл. зоол. 
  мыеклач коңгыз и. зоол. 
   мыеклач коңгыз-лар и. күпл. зоол. 
  мыеклач төн яр/канат-ы и. зоол. 
  мыеклач чикерткә и. зоол. 
 мыек-лы с.
  мыеклы балык и. зоол. 
 мыек-сыз с.
 мыек-ча и.
  мыекча-лы с.
  мыекча-сыз с.
   мыекчасыз-лар и. күпл. зоол. 
 мыек-чан с. 
 мыек-чыл и. зоол.
 мыег/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк [к//г]
 мыек/бай и.
 сакал-мыек җый. и. к. сакал
 ак/мыек и. бот. 
 озын/мыек-чалар и. күпл. зоол. 
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 пластинка/мыек-лылар и. күпл. зоол. 
 тармак/мыек-лылар и. күпл. зоол. 
 йорт мыек-лач-ы и. зоол. 
 калын мыек-лы дөя/баш и. зоол. 
 кара мыек-ча‑лы кигәвен и. зоол. 
 көрән чыршы мыек-лач-ы и. зоол. 
 кызыл түш-ле мыек-лач и. зоол. 
 нарат мыек-лач-ы и. зоол. 
 нечкә мыек-лы дөя/баш и. зоол. 
 тара-к мыек-лы шырт-ла+в‑ык и. зоол. 
 тырпа ак/мыек и. бот. 
 чукмар мыек-лы күбәләк и. зоол. 
 юан мыек-лы яңгыр кигәвен-е и. зоол. 

‑Н‑
1. НЕРВ и. лат. анат.
 нерв-лан(у) ф.
 нерв-ландыр(у) ф.
 нерв-лы с.
  нервлы-лык и. 
 нерв-сыз с.
 нерв җеп-сел-е и. анат. к. җеп
  нерв җепселе тыш-ча+с-ы и. анат. к. җеп, тыш
 нерв күз-әнәг-е и. анат. к. күз [к//г]
 нерв система+с-ы и. физиол.
 нерв төен-е и. анат. к. төен
 нерв тук-ы‑ма+с-ы и. анат. к. туку
 нерв үзәг-е и. анат. [к//г]
 арка ми-е нерв-ы+с-ы и. анат. к. арка, ми
 бил нерв-ы+с-ы и. анат. к. бил
 бит нерв-ы+с-ы и. анат. к. бит
 бөят нерв-ы+с-ы и. анат. 
 гиз-үче нерв и. анат. 
 диафрагма нерв-ы+с-ы и. анат. к. диафрагма



– 78 –

 ишет-ү нерв-ы+с-ы и. анат. 
 кабырга/ара нерв-лар и. күпл. анат. к. кабырга
 күз-не хәрәкәт-ләндер‑үче нерв и. анат. к. күз
 күр(ү) нерв-ы+с-ы и. анат. 
 өстә-мә нерв и. анат. 
 өч-әр‑ле нерв и. анат. к. өч япьле нерв
 өч япь-ле нерв и. анат. 
 сәйяр нерв и. анат. к. гизүче нерв
 секреция нерв-ы+с-ы и. анат. к. секреция
 сиз(ү) нерв-ы+с-ы и. анат. 
 тәм сиз(ү) нерв-ы+с-ы и. анат. 
 тел ас-т-ы нерв-ы+с-ы и. анат. к. тел
 тел-йот-кылык нерв-ы+с-ы и. анат. к. тел, йоту
 утрак-са нерв-ы+с-ы и. анат. 
 үз-әк нерв система+с-ы и. физиол. 
 чит-кә кара-т‑у‑чы нерв и. анат. 
 чыгыр/сыман нерв и. анат. 
 эфферент нерв җеп-сел-е и. анат. к. җеп

‑О‑
1. ОРЧЫК и. 
 орчык-лы с.
 орчык-лык и.
 орчык-сыз с.
 орчык-ча и. зоол. 
 орчык/баш и. к. баш 
 орчык пальма-лар и. күпл. бот.
 орчык сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

2. ОЧ I и. 
 оч-ла(у) ф.
 оч-лай(у) ф. [орф. очлаю]
  очлай-ма и.
 оч-лам и.
 оч-лан(у) ф.
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 оч-ландыр(у) ф.
 оч-лап I рәв. Оч-оч итеп
 оч-лап II рәв. Бер-бер артлы
 оч-лаш(у) ф.
 оч-лы с.
  очлы-пый с. диал.
  очлы баш-лы бака и. зоол. к. баш
  очлы яфрак и.
 оч-лык и.
  очлык-лар и. күпл. анат. 
 оч-сыз I с. Тупа
 оч-сыз II с. сөйл. Арзан
  очсыз-лан(у) ф.
  очсыз-лы с.
  очсыз-лык и.
  очсыз-кыр‑ый‑сыз с.
 оч-таш и.
 аяк оч-ы и. к. аяк
 бит оч-ы и. к. бит алмасы; бит
 кул оч-ы и. к. кул

3. ОЧ II и. Төргәк

4. ОЧА и. анат.
 оча-лы с. 
 оча-сыз с.
 оча баш-ы и. анат. к. баш 
  оча баш-ы сөяг-е и. анат. к. баш, сөяк [к//г]
 оча-бот буын-ы и. анат. к. бот, буын
 оча сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

-П‑
1. ПЛЕВРА и. гр. анат. 
 плевра-лы с.
 плевра-сыз с.
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‑С‑
1. САКАЛ и. анат.
 сакал-дырык и. этногр.
 сакал-лы с.
  сакаллы гриф и. зоол. 
  сакаллы ябалак и. зоол. 
 сакал-сыз с.
 сакал-мыек җый. и. к. мыек
 сакал/бай и.
 сакал/тай с. диал. 
 сакал тамыр и. бот. к. тамыр
 ата/сакал и. 
 кәҗә сакал-ы и. бот. 
 көн/чыг-ыш кәҗә сакал-ы и. бот. [к//г]
 пәйгамбәр сакал-ы и. бот. 
 тәкә сакал-ы и. бот. 
 чигә сакал-ы и. к. чигә
 шайтан сакал-ы и. бот. 
 шик-ле кәҗә сакал-ы и. бот. 

2. СЕКРЕЦИЯ и. лат. физиол. 
 секреция-ле с.
 секреция-сез с.
 секреция нерв-ы+с-ы и. анат. к. нерв
 эч-ке секреция и. анат. к. эч
  эчке секреция биз-е и. к. эч, биз

3. СЕЛӘГӘЙ и. физиол.
 селәгәй-лә(ү) ф.
 селәгәй-лән(ү) ф. 
 селәгәй-ле с.
 селәгәй-лек и.
 селәгәй-сез с. 
 селәгәй биз-е и. анат. к. биз 
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4. СЕҢЕР и. анат.
 сеңер-лән(ү) ф.
 сеңер-ле с.
 сеңер-лелек и.
 сеңер-сез с.
 сеңер-чә и. анат.
  сеңерчә-ле с.
  сеңерчә-сез с.
 сеңер-ле бәй-лә+в‑еч и. анат. 
 дөя сеңер-е и. бот. 
 тез ас-т-ы сеңер-е и. анат. к. тез

5. СИЙ(Ү) ф. [орф. сию]
 си-гәк с. гади с.
  сигәк-лә(ү) ф. гади с.
  сигәк-лек и.
 си-дек и. физиол. 
  сидек-ле с. 
  сидек-сез с.
  сидек-чә и. 
 си-дер(ү) ф.
  сидер-т(ү) ф. 
   сидерт-кеч с. 
 си-дек ку-ыг-ы и. анат. [к//г]
 си-дек юл-ы и. анат. 
 си-дек ач(у) ф. физиол.

6. СӨЯК и. анат.
 сөяк-лән(ү) ф.
 сөяк-ләч с. к. сөякчел
  сөякләч-лән(ү) ф.
  сөякләч-лек и. 
 сөяк-ле с.
  сөякле балык-лар и. күпл. зоол. 
 сөяк-сез с.
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 сөяк-чән с. сир.
  сөякчән-лек и.
 сөяк-че и.
 сөяк-чел с.
  сөякчел-лән(ү) ф.
 сөяк-санак җый. и.
 сөяк-саяк җый. и.
 сөяк/ара с.
 сөяк җелег-е и. анат. к. җелек [к//г]
 сөяк өс-т-е сүрү-е и. анат. к. сүрү 
 сөяк тукы-м‑а+с-ы и. анат. к. тукыма
 баш/сөяк-сезләр и. күпл. зоол. к. баш 
 киль/сөяк-сезләр и. күпл. зоол. 
 аңкау сөяг-е и. анат. к. аңкау [к//г]
 арка сөяг-е и. анат. к. арка [к//г]
 ат-сыз сөяк и. анат. 
 ашык сөяг-е и. анат. к. ашык [к//г]
 ашык үкчә сөяг-е буын-ы и. анат. к. буын, үкчә, сөяк [к//г]
 әвернә сөяг-е и. анат. к. әвернә [к//г]
 балтыр сөяг-е и. анат. к. балтыр [к//г]
 бармак сөяг-е и. анат. к. бармак [к//г]
 баш ар-т-ы сөяг-е и. анат. к. баш [к//г]
 баш сөяг-е и. анат. к. баш [к//г]
  баш сөяг-е ас-т-ы сүрү-е и. анат. к. баш, сүрү [к//г]
 бәбер сөяг-е и. анат. к. бәбер [к//г]
 беләзек сөяг-е и. анат. к. беләзек [к//г]
 беләзек-тән ары сөяк и. анат. к. беләзек
 беләк сөяг-е и. анат. к. орчык сөяге; беләк [к//г]
 бит сөяг-е и. анат. к. бит [к//г]
 борын сөяг-е и. анат. к. борын [к//г]
 бот сөяг-е и. анат. к. бот [к//г]
 җилкә сөяг-е и. анат. к. җилкә [к//г]
 зур балтыр сөяг-е и. анат. к. балтыр [к//г]
 ишетү сөяк-чег-е и. анат. [к//г]
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 каек/сыман сөяк и. анат. 
 казна-лык сөяг-е и. анат. к. сөяк
 калак сөяг-е и. анат. к. калак [к//г]
 касык сөяг-е и. анат. к. касык [к//г]
 кече балтыр сөяг-е и. анат. к. кече сыйрак сөяге, балтыр [к//г]
 кече оча сөяг-е и. анат. к. оча [к//г]
 кече сыйрак сөяг-е и. анат. к. сыйрак [к//г]
 кимер-ек сөяг-е и. анат. к. кимерү [к//г]
 койрык сөяг-е и. анат. к. койрык [к//г]
 койрык-ча сөяг-е и. анат. к. койрык [к//г]
 көймә/сыман сөяк и. анат. к. каексыман сөяк
 куб/сыман сөяк и. анат. к. шүре сөяк
 кубырык сөяг-е и. анат. [к//г]
 кул/баш сөяг-е и. анат. к. кул, баш [к//г] 
 күкрәк сөяг-е и. анат. к. күкрәк [к//г]
 күп/кыр-лы сөяк и. анат. 
 лепкә сөяг-е и. анат. к. лепкә [к//г]
 маңгай сөяг-е и. анат. к. маңгай [к//г]
 орчык сөяг-е и. анат. к. орчык [к//г]
 оча баш-ы сөяг-е и. анат. к. оча, баш [к//г]
 оча сөяг-е и. анат. к. оча [к//г]
 өзәңге сөяк и. анат. 
 сандал сөяк и. анат. 
 сигез/күз сөяг-е и. анат. к. күз [к//г]
 сыйрак сөяг-е и. анат. к. сыйрак [к//г]
 сырт сөяг-е и. анат. к. сырт [к//г]
 табан сөяг-е и. анат. к. табан [к//г]
 танау сөяг-е и. анат. к. танау [к//г]
 тел ас-т-ы сөяг-е и. анат. к. тел [к//г]
 терсәк сөяг-е и. анат. к. терсәк [к//г]
 төрән сөяг-е и. анат. к. төрән [к//г] 
 тубык сөяг-е и. анат. к. тубык [к//г]
 түш сөяг-е и. анат. к. түш [к//г]
 умрау сөяг-е и. анат. к. умрау [к//г]
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 умыртка сөяг-е и. к. умыртка [к//г]
 утрак сөяг-е и. анат. к. утракса сөяге; утрак [к//г]
 утрак-са сөяг-е и. анат. к. утрак [к//г]
 уч сөяг-е и. анат. к. уч [к//г]
 үкчә өс-т-е сөяг-е и. анат. к. үкчә [к//г]
 үкчә сөяг-е и. анат. к. үкчә [к//г]
 чәкәл сөяг-е и. анат. к. чәкәл [к//г]
 чәкәл үкчә сөяг-е буын-ы и. анат. к. ашык үкчә сөяге 
буыны, к. үкчә, чәкәл, буын 
 челтәр/сыман сөяк и. анат. 
 чигә сөяг-е и. анат. к. чигә [к//г]
 чөй/сыман сөяк и. анат. 
 чукмар сөяг-е и. анат. [к//г]
 чүк-еч сөяк и. анат. 
 шак-мак сөяк и. анат. 
 шүре сөяк и. анат. 
 ыргак/сыман сөяк и. анат. 
 ян/баш сөяг-е и. анат. к. баш [к//г]
 яңак сөяг-е и. анат. к. яңак [к//г]
 яшь сөяг-е и. анат. к. яшь [к//г]
7. СӨЯЛ и.
 сөял-лән(ү) ф.
 сөял-ле с.
 сөял-сез с.
 сөял/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк
 сөял/сыман ми и. физиол. к. ми
8. СҮЛ и. 
 сүл-лән(ү) ф.
 сүл-ле с.
 сүл-сез с.
 сүл биз-е и. анат. к. биз
9. СҮРҮ и. биол.
 сүрү-ле с.
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 сүрү-сез с.
 баш сөяг-е ас-т-ы сүрү-е и. анат. к. баш, сөяк [к//г]
 йомша-к сүрү и. анат. 
 канат/сыман сүрү и. анат. 
 кимер-чәк өс-т-е сүрү-е и. анат. к. кимерү
 кимер-чәк сүрү-е и. анат. к. кимерү
 күз-әнәк сүрү-е и. анат. к. күз
 ми сүрү-е и. анат. к. ми
 сөяк өс-т-е сүрү-е и. анат. к. сөяк
 үпкә сүрү-е и. анат. к. үпкә
 ялган сүрү и. анат. 
 ярал-гы сүрү-е и. анат. к. яралгы

10. СЫЙРАК и. анат.
 сыйрак-лы с.
 сыйрак-сыз с.
 сыйрак-ашык буын-ы и. анат. к. ашык, буын
 сыйрак сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

11. СЫРТ и. 
 сырт-лап рәв. 
 сырт-лы с.
 сырт-лык и. 
 сырт-сыз с.
 сырт-та рәв.
 сырт-тан рәв. 
 сырт-ча и.
 сырт йөз-геч-е и. зоол.
 сырт сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

‑Т‑
1. ТАБАН I и. анат.
 табан-дырык и. диал.
 табан-ла(у) ф.
 табан-лы I с.
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 табан-лык I и. Материал
 табан-лык II и. анат.
 табан-сыз I с.
 табан-ча и.
  табанча-ла(у) ф.
  табанча-лы с.
  табанча-сыз с.
 табан-табан рәв.
  табан ас-т-ы и. 
 табан бил-е и. к. бил
 табан сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 каз/табан и. бот. 
 озын/табан-лылар и. күпл. зоол. 
 алтын/табан балык и. зоол. 
 көмеш/табан балык и. зоол.
 песи табан и. бот. 
 аю табан-ы и. бот. 
 аяк табан-ы и. к. аяк
 биек аю табан-ы и. бот. 
 чөй/сыман яфрак-лы аю табан-ы и. бот. 
 яссы табан-лылык и.

2. ТАБАН II и. зоол. Балык 
 табан-лы II с.
 табан-сыз II с.
 табан/балык и. зоол. к. табан балыгы
 табан балыг-ы и. зоол. [к//г]

3. ТАБАН III бәйл. 
 табан-тын бәйл. диал.

4. ТАЛАК I и. анат. 
 талак-дар и. бот. 
 талак-лы с.
 талак-сыз с.
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 талак үлән-е и. бот.
 алмаш яфрак-лы талак үлән-е и. бот.

5. ТАЛАК II и. Аерылышу
 талак-ла(у) ф.
 талак ит(ү) ф.
 талак кыл(у) ф.

6. ТАМАК I и. анат.
 тамак-ай и.
 тамакай-лан(у) ф.
 тамак-лан(у) ф.
 тамак-лы I с.
 тамак-лык и.
 тамак-са и. этногр.
  тамакса-лы с.
  тамакса-сыз с.
  тамакса-у с. сөйл.
 тамак-сыз I с.
 тамак-ча и. к. тамакса
  тамакча-лы с.
  тамакча-сыз с.
 тамак ал-ды и. анат. 
 тамак алма+с-ы и. анат. 
 тамак ас-т-ы и. анат. 
 тамак бака+с-ы и. 
 тамак биз-е и. анат. к. биз
 тамак төб-е и. анат. [п//б]
 тамак чокы-р-ы и. туп.
 тәм-ле/тамак и.

7. ТАМАК II и. диал. Ашамлык
 тамак-лы II с.
 тамак-сыз II с.
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8. ТАМЫР I и. биол.
 тамыр-даш с.
  тамырдаш-лык и.
 тамыр-лан(у) ф.
 тамыр-лаш(у) ф.
 тамыр-лык I и. Урын
 тамыр-ча и.
  тамырча-лы с.
  тамырча-сыз с. 
 тамыр-чыл с. бот. 
 тамыр-тобыр җый. и.
 тамыр-томыр җый. и.
 тамыр/авыз-лылар и. күпл. зоол. к. авыз
 тамыр/азык җый. и.
 тамыр/ас-т-ы и. мат.
 тамыр/аш-ар и. зоол. к. аш
 тамыр/аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк
 тамыр/саб-ак и. бот.
 тамыр/сабак-лы сар/ут и. бот. [сары ут]
 тамыр бет-е и. зоол. 
 тамыр чир-е и.
 тамыр тыш-ча+с-ы и. анат. к. тыш
 тамыр ал(у) ф. мат.
 тамыр җәй(ү) ф. [орф. җәю]
 тамыр җибәр(ү) ф. к. тамырлану
 тамыр кайнат(у) ф.
 ак/тамыр, ак тамыр и. бот. 
  ак/тамыр-лык и.
 кара/тамыр и. бот. 
 корыч/тамыр и. бот. 
 сары/тамыр, сары тамыр и. бот. 
 төер/тамыр, төер тамыр и. бот. к. төер
  төер тамыр-чалар и. күпл. бот. к. төер
 чук/тамыр и. биол. 
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 шалкан/тамыр и. бот. 
 шеш/тамыр и. бот. к. шеш
 алтын тамыр и. бот. 
 арт-кы тамыр-чык и. бот. 
 баш-ак‑лы кызыл тамыр и. бот. к. баш
 баш-лык/сыман төер/тамыр и. бот. к. баш, төер
 гади күп/тамыр и. бот. 
 дару-лы кара/тамыр и. бот. 
 җилкә тамыр-ы и. анат. к. җилкә
 испан тат-лы тамыр-ы и. бот. 
 канәфер тамыр-ы и. бот. 
 кан тамыр-ы и. анат. к. кан
 коңгырт аю тамыр-ы и. бот. 
 лимфа тамыр-ы и. анат. к. лимфа
 сакал тамыр и. бот. к. сакал
 суган тамыр-лы кыңгырау чәчәк и. бот. 
 тат-лы тамыр и. бот. 
 тау тамыр-ы и. бот. к. башаклы кызыл тамыр
 тере-к‑лек тамыр-ы и. бот. 
 тимгел-ле төер/тамыр и. бот. к. төер
 төче тамыр и. бот. 
 шәрә төче тамыр и. бот. 
 шик-ле ачы тамыр и. бот. 
 шик-ле чак-кыч тамыр и. бот. 
 яңак тамыр-ы и. к. яңак

9. ТАМЫР II и. этногр. 
  тамыр-лык II и. этногр.
 тамыр-лык ит(ү) ф. 

10. ТАНАУ и.
 танау-лы с.
 танау-сыз с.
 танау ас-т-ы и.
 танау сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
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11. ТӘН и.
 тән-лән(ү) ф.
 тән-ле с.
 тән-чекләр и. күпл. биол. 
 тән/дөрес-лек и. 
 тән/җылы-т‑кыч и.
 тән/кис-әр и. бот. к. тәнкискеч
 тән/кис-кеч и. бот. 
 тән/сак-чы и. к. тән сакчысы
  тән сакчы+с-ы и.
 тән тәрбия+с-е и.
 тән төз-ел‑еш-е и.
 тән хезмәт-е и.
 тән җәза+с-ы и.
 ит-ле-тән-ле с. к. ит
 анти/тән-чекләр и. күпл. 
 инә/тән-леләр и. күпл. зоол. 
 капчык/тән и. зоол. 
 ут/тән-леләр и. күпл. зоол. 
 ялан/тән рәв. 
 гади тән/кис-әр и. бот. 
 җете кызыл йомша-к/тән и. зоол. 
 җирән йомша-к/тән и. зоол. 
 йомша-к/тән-нәр и. күпл. зоол. 
 йомша-к/тән-леләр и. күпл. зоол.
 коңгырт йомша-к/тән и. зоол. 
 май тән-чә+с-е и. зоол. к. май
 чәчәк йомша-к/тән-е и. зоол. 

12. ТӘПИ и.
 тәпи-лә(ү) ф. 
 тәпи-чә и. бот. 
 тәпи-тәпи рәв. сөйл.
 тәпи бас(у) ф.



– 91 –

 тәпи йөр(ү) ф.
 тәпи-гә кит(ү) ф.
 ялан/тәпи рәв. сөйл. 
 аер-ча‑лы тәпи-чә и. бот. 
 ак тәпи-чә и. бот. 
 ике аер-ча‑лы тәпи-чә и. бот. 
 ике өй-ле песи тәпи-чә+с-е и. бот. 
 каз тәпи-е и. бот. 
 ком-лык тәпи-чә+с-е и. бот. 
 коңгырт тәпи-чә и. бот. 
 кош тәпи-е и. бот. 
 көмеш/сыман тәпи-чә и. бот. 
 күгәрчен тәпи-е и. бот. 
 кыска каз тәпи-е и. бот. 
 норвег тәпи-чә+с-е и. бот. 
 туры тәпи-чә и. бот. 
 төз тәпи-чә и. бот. 
 тырнак тәпи-леләр и. күпл. зоол. к. тырнак

13. ТӘРӘТ и. физиол.
 тәрәт-лә(ү) ф.
 тәрәт-ле с.
 тәрәт-сез с.
 тәрәт ит(ү) ф.

14. ТЕЗ и. анат.
 тез-дән рәв.
 тез-лән(ү) ф.
 тез-ләндер(ү) ф. 
 тез ас-т-ы и.
  тез ас-т-ы мускул-ы и. анат. к. мускул
  тез ас-т-ы сеңер-е и. анат. к. сеңер
 тез баш-ы и. анат. к. баш
 тез буын-ы и. анат. к. буын
 тез калкын-чыг-ы и. анат. [к//г]
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 тез кап-кач-ы и. анат. 
 тез күз-е и. к. күз
 тез күмәч-е и. анат. к. тез капкачы

15. ТЕЛ I и. анат.
 тел-ә(ү) I ф.
  телә-гән‑чә рәв.
  телә-к и.
   теләк-тәш и.
    теләктәш-ле с.
     теләктәшле-лек и.
    теләктәш-лек и.
    теләктәш-сез с.
     теләктәшсез-лек и.
    теләктәш-че и.
  телә-н(ү) ф.
   телән-че и.
    теләнче-лә(ү) ф.
    теләнче-лән(ү) ф. 
    теләнче-лек и.
   теләнү-чән с. 
 тел-гәч и. иск.
 тел-геч и.
 тел-дән рәв.
  телдән-ге с. неол.
 тел-дәр с.
  телдәр-лән(ү) ф.
  телдәр-лек и.
 тел-ем и.
  телем-лә(ү) ф.
  телем-ләп рәв.
  телем-ле с.
  телем-сез с.
 тел-ен(ү) ф.
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  телен-мә с.
   теленмә-ле с.
   теленмә баллут и. бот. [баллы ут]
 тел-лә(ү) ф.
 тел-лән(ү) ф.
 тел-ләш(ү) ф.
  телләшү-чән с.
 тел-мә с.
  телмә/канат-лылар и. күпл. зоол. 
 тел-мәкәр, тел-мәкер с. диал. 
  телмәкәр-лек, телмәкер-лек и. диал. 
 тел-мәр и. диал.
  телмәр-че и. диал.
 тел-мәт и. диал.
  телмәт-лек и. диал.
 тел-сез с.
  телсез-лән(ү) ф.
  телсез-лек и.
 тел-ү ф.
 тел-чән с.
  телчән-лән(ү) ф.
  телчән-лек и.
 тел-че и.
  телче-лек и.
 тел-чек и. анат.
 тел-сез-чукрак с.
 тел-сез-өн-сез с.
 тел-тел с. 
  тел-ле-тел-ле с.
  тел-ем-тел-ем рәв.
  тел-мә-тел-мә рәв. 
 тел-теш җый. и. к. теш
  тел-теш-ле с. к. теш
  тел-теш-сез с. к. теш
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  тел-ле-теш-ле с. к. теш
 тел-төркем и. гади с.
 тел/аз‑ар и. диал. 
 тел/балык и. зоол. 
 тел/бизә-к и. 
 тел/бистә и. 
  тел/бистә-лек и.
  тел/бистә-челек и.
 тел аг-ы и. [к//г]
 тел ас-т-ы биз-е и. анат. к. биз
 тел ас-т-ы мускул-ы и. анат. к. мускул
 тел ас-т-ы нерв-ы+с-ы и. анат. к. нерв 
 тел ас-т-ы сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 тел-йот-кылык нерв-ы+с-ы и. анат. к. йоту, нерв
 тел бел-геч-е и. 
 тел бел-ем-е и. 
 тел бистә+с-е и.
 тел гыйлем-е и. 
 тел кер-еш-е и. анат. 
 тел тарт-ыг-ы и. лингв. [к//г]
 теш-ле‑тел-ле с. к. теш
 чукрак‑тел-сез с. 
 ике/тел-ле с.
  ике/телле-лек и. 
 йомры/тел-леләр и. күпл. зоол. 
 болан тел-е и. бот. 
 елан тел-е и. бот. 
 кайн/ана тел-е и. бот. [каен ана]
 кече тел и. анат. 
 түш-тел ас-т-ы мускул-ы и. анат. к. түш, мускул
 үгез тел-е и. бот. 

16. ТЕЛ II и. этногр. Дога
 тел-әү II и.
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  теләү-лек и.
 тел-әк‑че и.

17. ТЕРСӘК и. анат.
 терсәк-лән(ү) ф.
 терсәк-ләш(ү) ф.
 терсәк-ле с.
 терсәк-лек и.
 терсәк-сез с.
 терсәк-че и.
 терсәк буын-ы и. анат. к. буын
 терсәк сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

18. ТЕШ и. анат.
 теш-ә(ү) I ф. Үткенләү
  тешә+в‑еч и. 
   тешәвеч-ле с.
   тешәвеч-сез с.
  тешә-геч и. 
   тешәгеч-ле с.
   тешәгеч-сез с.
  тешә-к с.
   тешәү-ле с.
 теш-ә(ү) II ф. Тешләр алмашыну
 теш-лә(ү) ф.
  тешлә+в‑еч и.
   тешләвеч-ле с. 
   тешләвеч-сез с.
  тешлә-геч и.
   тешләгеч-ле с. 
   тешләгеч-сез с.
  тешлә-к I и. зоол. 
  тешлә-к II с.
   тешләк-лән(ү) ф.
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  тешлә-м и. 
 теш-ләш(ү) ф.
 теш-ле с.
  тешле кит и. зоол. 
  тешле тәгәр-мәч и.
  тешле чебен и. зоол. 
 теш-сез с.
  тешсез-лек и. 
  тешсез әкәм-төкәм и. зоол. 
   тешсез әкәм-төкәм-нәр и. күпл. зоол. 
  тешсез моллюск и. зоол. 
 теш-чә и.
  тешчә-ле с.
  тешчә-сез с. 
 теш-ле-тел-ле с. к. тел
 теш-ле-теш-ле с.
 теш-тырнак җый. и. к. тырнак
  теш-ле-тырнак-лы с. к. тырнак
 теш/кара и. иск.
 теш агач-ы и. бот. 
 теш әни+с-е и. этногр.
 теш бака+с-ы и.
 теш казна+с-ы и. анат. к. казна
 теш кара+с-ы и. к. тешкара
 теш кариес-ы и.
 теш корт-ы и.
 теш/сыман кукуруз и. бот. 
 теш ут-ы и. бот. 
  теш үзәг-е и. анат. [к//г]
 теш-лә+в‑ек алтын/күз и. зоол. к. күз
 теш-әү-ле тәкә/мөгез и. бот. 
 теш камаш(у) ф.
 тел-теш җый. и. к. тел
  тел-теш-ле с. к. тел
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  тел-теш-сез с. к. тел
  тел-ле-теш-ле с. к. тел
 агу/теш и. зоол. 
  агу/теш-ләр и. күпл. зоол. 
 ак/теш и. зоол. 
 ерт-кыч/теш-леләр и. күпл. зоол. 
 көрән/теш и. зоол. 
 азау теш и. анат. 
 акыл теш-е и. анат. 
 арт-кы югары-гы теш-теш мускул и. анат. к. мускул
 арыслан теш-е и. бот.  
 гади көрән/теш и. зоол.
 гади теш-сез әкәм-төкәм и. зоол.
 ирен-теш аваз-ы и. лингв. к. ирен
 ирен-теш тартыг-ы и. лингв. к. ирен [к//г]
 кабан теш и. анат. 
 каз-ык теш и. анат. 
 кис-кеч теш и. анат. 
 ким-челек-ле теш-леләр и. күпл. зоол. к. тулы булмаган 
тешлеләр
 көз-ге теш ут-ы и. бот. 
 көпшә/теш-леләр и. күпл. зоол. 
 мөгез теш-ле балык и. зоол. 
 нәни көрән/теш и. зоол. 
 сөт теш-е и. анат. 
 тулы бул-ма‑ган теш-леләр и. күпл. зоол. 
 урт теш и. к. азау теш
 урта көрән/теш и. зоол. 
 колак теш-ләт(ү) ф. этногр. иск. к. колак

19. ТИЗӘК и. физиол.
 тизәк-лә(ү) ф.
 тизәк-ле с.
 тизәк-лек и.
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 тизәк-сез с.
 тизәг/аш-ар и. зоол. к. аш [к//г]
 тизәк суг(у) ф. [к//г]

20. ТИР I и. физиол.
 тир-лә(ү) ф.
  тирләү-чән с.
   тирләүчән-лек и. 
 тир-ләт(ү) ф.
  тирләт-кеч с. 
 тир-ле с.
 тир-лек и.
 тир-сез рәв.
 тир-чән с.
  тирчән-лек и.
 тир авыру-ы и. к. тир хастасы
 тир биз-е и. анат. к. биз
 тир тоз-ы и.
 тир хаста+с-ы и.
 тир чир-е и. к. тир хастасы
 тир кат(у) ф.
 тир-лә(ү)‑пеш(ү) ф.
 тир-лә‑п пеш(ү) ф. к. тирләп чыгу
 тир-лә‑п чыг(у) ф. [к//г]

21. ТИР II и. фр. Махсус бүлмә, бина

22. ТИРЕ I и. анат.
 тире-ле с.
 тире-сез с.
 тире-чә и.
 тире-че и.
 тире-чек и. биол.
 тире-челек и. 
 тире-йон җый. и. к. йон
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  тире-йон коңгыз‑лар-ы и. күпл. зоол. к. йон 
 тире-яры җый. и. к. яры
 тире/аш-ар и. зоол. к. аш
 тире/җый-ар и. зоол. к. тиреашар [орф. тиреҗыяр]
 тәңкә/тире-леләр и. күпл. зоол. 
 энә/тире-леләр и. күпл. зоол. 

23. ТИРЕ II и. фр. лингв.

24. ТӨЕН и. 
 төен-лә(ү) ф.
 төен-лән(ү) ф.
  төенлән-еш и. әд.
 төен-ләндер(ү) ф.
 төен-ле с.
 төен-сез с.
 төен-чәк и. диал.
 төен-чек и.
 бугаз төен-е и. анат. к. бугаз
 нерв төен-е и. анат. к. нерв

25. ТӨЕР и.
 төер-ел(ү) ф. диал.
 төер-ем и.
  төерем-лән(ү) ф.
  төерем-ле с.
  төерем-сез с.
 төер-лән(ү) ф.
 төер-ле с.
  төерле-лән(ү) ф.
  төерле-лек и.
 төер-сез с.
 төер-чек и. биол.
  төерчек-лән(ү) ф.
  төерчек-ле с.
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   төерчекле-лек и.
  төерчек-сез с.
 төер/тамыр, төер тамыр и. бот. к. тамыр
  төер тамыр-чалар и. күпл. бот. к. тамыр
 баш-лык/сыман төер/тамыр и. бот. к. баш, тамыр
 геморроидаль төер и. физиол.
 тимгел-ле төер/тамыр и. бот. к. тамыр

26. ТӨК и. анат.
 төк-лән(ү) ф.
 төк-ләч с. диал.
  төкләч тал и. бот. 
 төк-ле с.
  төкле-гән и. 
  төкле-ки и. бот. 
  төкле-лек и.
  төкле/тура и. зоол. 
  төкле аяк-лы ябалак и. зоол. к. аяк
  төкле аяк-лылар и. күпл. зоол. к. аяк
  төкле вика и. бот. 
  төкле каек/куз-ак и. бот. 
  төкле казна-лык‑лылар и. күпл. зоол. к. казна
  төкле канат-лы и. зоол. 
  төкле канат-лылар и. күпл. зоол. 
  төкле күбәләк и. зоол. 
  төкле күзл/ут и. бот. к. күз [күзле ут]
  төкле күрән и. бот. 
  төкле кылган и. бот. 
  төкле кырлак и. бот. 
  төкле кырлыган и. бот. 
  төкле миләүшә и. бот. 
  төкле сар/ут и. бот. [сары ут]
  төкле суалчан-нар и. күпл. зоол. 
  төкле ти-гәнәк‑чек и. бот. 



– 101 –

  төкле шепкән и. бот. 
  төкле ялтыр-ак/баш и. бот. к. баш
  төкле яра/бай и. бот. 
  төкле яфрак-лы каз/аяк и. бот. к. аяк
 төк-сел с. 
  төксел-лек и.
 төк-сем и. 
  төксем-ле с.
  төксем-сез с.
 төк-сә II и. к. төкчә
  төксә-лә(ү) ф.
  төксә-ле с.
  төксә-сез с.
 төк-чә и. бот.
  төкчә-ле с.
   төкчәле-лек и. 
   төкчәле-ләр и. күпл. бот. 
  төкчә-сез с.
 аз/төк-леләр и. күпл. зоол. 
 ак төк-ле энә караг-ы и. зоол. [к//г]
 вак төк-ле күз ут-ы и. бот. к. күз
 йомша-к төк-ләч и. бот. 
 каты төк-ле андыз и. бот. 
 күп төк-ле суалчан-нар и. күпл. зоол. 

27. ТӨКЕР(Ү) ф. 
 төкер-ек и.
  төкерек-лә(ү) ф.
  төкерек-ле с.
  төкерек-сез с.
  төкерек-чән и. зоол.
  төкерек биз-е и. анат. к. биз
  төкерек үлән-е и. бот.
 төкер-т(ү) ф.
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  төкерт-кеч и. эвф.
 күке төкер-ег-е и. бот. [к//г]

28. ТӨРӘН и.
 төрән-ле с.
 төрән-сез с.
 төрән сабан и.
 төрән сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 төрән такта+с-ы и. 

29. ТРАХЕЯ и. гр. анат.
 трахея-лы с.
 трахея-сыз с.

30. ТУБЫК и. анат. [туп+ык]
 тубык-а и. 
 тубык-лан(у) ф. иск.
 тубык-лы с.
 тубык-сыз с.
 тубык-тан рәв.
 тубыл-дырык и. иск.
 тубык баш-ы и. диал. к. баш
 тубык буын-ы и. анат. к. буын
 тубык сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 куян тубыг-ы и. бот. [к//г]

31. ТУКЫ(У) I ф. Тукыма ясау [орф. туку]
 туку-чы и.
  тукучы-лык и.
 тукы-л(у) ф.
  тукыл-дык и. сөйл. кимс.
 тукы-м I и.
  тукым-а и.
 тукы-р кош и. зоол. 
 кимер-чәк тукы-м‑а и. анат. к. кимерү
 май тукы-м‑а+с-ы и. анат. к. май 
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 мускул тукы-м‑а+с-ы и. анат. к. мускул 
 нерв тукы-м‑а+с-ы и. анат. к. нерв
 сөяк тукы-м‑а+с-ы и. анат. к. сөяк
 тот‑аш‑тыр‑гыч тукы-м‑а и. анат. 
 эпителиаль тукы-м‑а и. анат. 

32. ТУКЫ(У) II ф. Еш-еш сугу [орф. туку]
 тукы-ш I и. иск.

33. ТУКЫ(У) III ф. диал. Болгату [орф. туку]
 туку-выч и. диал.
 тукы-ш II и. диал.

34. ТҮШ I и. анат.
 түш-ел‑дерек  и. диал.
 түш-ле с.
 түш-лек и.
 түш-сез с.
 түш/бикә и.
 түш бау и. диал.
 түш җеп и. бор.
 түш-калкан/сыман мускул и. анат.  к. калкан, мускул
 түш кесә и.
 түш сөяг-е и. анат.  к. сөяк [к//г]
 түш-тел ас-т-ы мускул-ы и. анат.  к. тел, мускул
 түш-умрау-им-чәк/сыман мускул и. анат. к. умрау, ими, 
мускул
 түш-ке аел и. 
 ак/түш и. зоол.  
 кара/түш и. зоол.  
  кара/түш-ле чыпчык и. зоол.  
 күгәрчен түш-е и. бот.  
 күк/түш и. зоол.  к. чуартүш
 кызыл/түш и. зоол.  
  кызыл түш-ле гагара и. зоол.  
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  кызыл түш-ле казарка и. зоол.  
  кызыл түш-ле мыек-лач и. зоол. к. мыек
 кызыл түш-ле тургай и. зоол.  
 сары/түш и. зоол. 
 чуар/түш и. зоол.  
 чәч-үле(к) күгәрчен түш-е и. бот.  

35. ТҮШ II и. Сандал

36. ТЫРНА(У) ф.
 тырна+в‑ыч и. диал. 
  тырнавыч-лы с. диал.
  тырнавыч-сыз с. диал.
 тырна-к и. 
  тырнак-ла(у) ф. сир. сөйл.
  тырнак-лы с.
   тырнаклы гөл и. к. тырнак гөл
  тырнак-лылар и. күпл. зоол. 
  тырнак-сыз с.
  тырнак-тырнак с.
  тырнак гөл и. бот. 
   тырнакгөл-чәләр и. күпл. бот. 
  тырнак тәпи-леләр и. күпл. зоол. к. тәпи
  тырнак тояк-лылар и. күпл. зоол. 
  тырнак ут-ы и. бот. 
 теш-тырнак җый. и. к. теш
  теш-ле-тырнак-лы с. к. теш
 арыслан тырнаг-ы и. бот. [к//г]
 биек арыслан тырнаг-ы и. бот. [к//г]
 европа арслан тырнаг-ы и. бот. [к//г]
 шайтан тырнаг-ы и. [к//г]
 эт тырнаг-ы и. к. шайтан тырнагы [к//г]

37. ТЫШ I и.
 тыш-кары I рәв. иск.
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 тыш-кы с.
  тышкы почмак и. мат.
 тыш-ла(у) ф.
  тышла-ма и.
   тышлама-лы с.
   тышлама-сыз с.
 тыш-лы с.
 тыш-лык и.
  тышлык-лы с.
  тышлык-сыз с.
 тыш-мак I и.
 тыш-мак II с.
 тыш-сыз с.
 тыш-тан рәв.
 тыш-ча и. биол.
  лайла-лы тыш-ча и. анат. к. лайла
  ми тыш-ча+с-ы и. анат. к. ми
  мөгез кат-ла‑у тыш-ча+с-ы и. анат. 
  мускул җеп-сел-е тыш-ча+с-ы и. анат. к. мускул
  нерв җеп-сел-е тыш-ча+с-ы и. анат. к. нерв, җеп
  тамыр тыш-ча+с-ы и. анат. к. тамыр
 эч-е-тыш-ы и. к. эч

38. ТЫШ II бәйл.
 тыш-кары II бәйл. иск.

‑У‑
1. УМРАУ:
 умрау ас-т-ы с. 
 умрау сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 түш-умрау-им-чәк/сыман мускул и. анат. к. түш, ими, 
мускул

2. УМЫРТКА и. анат.
 умыртка-лы с.
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 умыртка-лылар и. күпл. зоол. 
 умыртка-лык и. анат. 
 умыртка-сыз с.
 умыртка-сызлар и. күпл. зоол. 
 умыртка/ара с.
 умыртка/ара диск и. анат. 
 умыртка багана+с-ы и. 
 умыртка канал-ы и. анат. 
 умыртка сөяг-е и. к. сөяк [к//г]
 умыртка җелег-е и. к. [к//г]
 кубырык умыртка+с-ы и. анат. 

3. УТЫР(У) ф.
 утыр-гыч и.
  утыргыч-лы с.
  утыргыч-сыз с.
 утыр-даш и.
  утырдаш-чы и.
 утыр-ма I и. Вак кисәкләр
 утыр-ма II с.
 утыр-ма III и. этногр.
  утырма-лы с.
  утырма-чы и.
 утыр-т(у) ф.
  утырт-кыч и. тех.
  утырт-ма с.
 утыр-у‑чан с.
 утыр-ыш и.
  утырыш-чы и.
 утр-ак с. [утыр-ак]
  утрак-лан(у) ф.
  утрак-лык и.
  утрак сөяг-е и. анат. к. утракса сөяге; сөяк [к//г]
  утрак-са и. анат.
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   утракса нерв-ы+с-ы и. анат. к. нерв 
   утракса сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]

4. УЧ и. анат.
 уч-ла(у) ф.
  учла-м и.
 уч-лап рәв.
 уч-ма и.
  учма-ла(у) ф.
  учма-р‑ла(у) ф. сир.
 уч-уч рәв. 
 уч сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
  уч төб-е и. [п//б]
 куш/уч и.
  куш/уч-лап рәв.

‑Ү‑
1. ҮКЧӘ и. анат.
 үкчә-ле с.
 үкчә-сез с. 
 үкчә арт-ы и.
 үкчә мускул-ы и. анат. к. мускул
 үкчә өс-т-е сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 үкчә сеңер-е и. анат. к. сеңер
 үкчә сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 ашык үкчә сөяг-е буын-ы и. анат. к. ашык, буын, сөяк [к//г]

2. ҮЛ(Ү) ф.
 үл-әксә и.
  үләксә-лек и.
  үләксә аш-ар и. зоол. к. аш
   үләксә/ашар коңгыз-лар и. күпл. зоол. к. аш
  үләксә аш-а-учы и. зоол. к. аш
  үләксә коңгыз-ы и. зоол.
  үләксә кош-лар-ы и. күпл. зоол.
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 үл-әт и.
  үләт-лә(ү) ф.
 үл-гән с.
  үлгән-че рәв.
 үл-е с.
  үле‑к I и. Мәет
  үле‑к II и. Эрен
   үлек-лә(ү) ф.
   үлек-ләндер(ү) ф.
   үлек-ләт(ү) ф.
   үлек-ле с.
   үлек-сез с.
  үле-м и.
   үлем-сез и.
    үлемсез-лек и.
   үлем-тек и. этногр.
   үлем-бет-ем җый. и. к. үлем‑китем
   үлем-җит-ем җый. и. к. үлем‑китем
   үлем-кит-ем җый. и.
  үле-п рәв.
  үле-ш и.
 үл-мә с. диал.
  үл-мә-с с. 
 үл-әр-үл-мә-с рәв. 
 кара үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. аш
 кара-су үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. аш
 кызыл күкрәк-ле үл-әксә/аш-ар и. зоол. к. аш, күкрәк
 тон-ык үл-әксә/аш-ар и. күпл. зоол. к. аш

3. ҮҢӘЧ и. анат.
 үңәч-ле с.
 үңәч-сез с.

4. ҮПКӘ I и. анат.
 үпкә-ле с.
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 үпкә-сез с.
 үпкә-бавыр җый. и. к. бавыр
 үпкә авыру-ы и.
 үпкә ку-ык‑чыг-ы и. анат. [к//г]
 үпкә пәрдә+с-е и. анат. к. үпкә ярысы
 үпкә сүрү-е и. анат. к. сүрү
 үпкә үлән-е и. бот. 
 үпкә чир-е и. к. үпкә авыруы
 үпкә яры+с-ы и. анат. к. яры

5. ҮПКӘ II и. Хис
 үпкә-лә(ү) ф.
 үпкә-ләт(ү) ф.
 үпкә-ләш(ү) ф.
 үпкә-ле с.
 үпкә-сез с.
 үпкә-чән с.
 үпкә-чел с.
 үпкә-кинә җый. и.
 үпкә-сапка җый. и.

6. ҮТ и. анат.
 үт-лә(ү) ф.
 үт-ләт(ү) ф.
 үт-ләш(ү) ф.
 үт-ле с.
  үтле гөмбә и. бот. 
 үт-сез с.
 үт кап-чыг-ы и. анат. к. үт куыгы [к//г]
 үт ку-ыг-ы и. анат. [к//г]
 үт сыек-ча+с-ы и.

‑Ч‑
1. ЧӘКӘЛ:
 чәкәл буын-ы и. анат. к. буын
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 чәкәл сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 чәкәл үкчә сөяг-е буын-ы и. анат. к. үкчә, сөяк, буын [к//г]
 
2. ЧӘЧ и. анат.
 чәч-би и. сөйл.
 чәч-кер‑че и. иск. к. чәчтараш 
 чәч-ле с.
  чәчле гигрометр и. физ.
 чәч/баг и. иск. к. чәчүргеч
 чәч/бай, чәч/бәй и. бот. 
 чәч/баш-лар и. күпл. зоол. 
 чәч/кап и. этногр.
 чәч/кой-ар и. зоол. [орф. кояр]
 чәч/тамыр и. бот. к. тамыр
 чәч/тара-ш и. иск.
  чәч/тараш-лык и. иск.
 чәч/тәңкә и. этногр.
 чәч/үр-геч I и. Тасма
 чәч/үр-геч II и. анат. Сеңер 
 чәч аер-ма+с-ы и. к. Чәч юлы
 чәч ал-учы и.
 чәч бөтер-кә+с-е и.
 чәч май-ы и. к. май [орф. мае]
 чәч пәке+с-е и.
 чәч/сыман кылган и. бот. 
 чәч/сыман су кәбестә+с-е и. бот. 
 чәч толым-ы и.
 чәч үр-геч-е и. к. чәчүргеч 
 чәч юл-ы и.
 чәч ал(у) ф.
 чәч җибәр(ү) ф.
 чәч өрет(ү) ф. 
 әби чәч-е и. бот. 
 венера чәч-е и. бот. 
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 соргылт чәч/бай и. бот. [соры+ гылт]
 чигә чәч-е и. к. чигә

3. ЧИГӘ и. анат.
 чигә-ле с.
 чигә-сез с.
 чигә сакал-ы и. к. сакал
 чигә сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 чигә мускул-ы и. анат. к. мускул 
 чигә чәч-е и. к. чәч
 чигә чөй и. 

4. ЧУКМАР и.
 чукмар-ла(у) ф.
 чукмар-лы с.
 чукмар-сыз с.
 чукмар/баш I и. бот. к. баш
 чукмар/баш II и. зоол. к. баш
 чукмар сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 чукмар үлән и. диал. бот.
 чукмар чокы-р-ы и. анат.

‑Ш‑
1. ШЕШ I и. мед. Кабарынкы урын
 шеш-ен(ү) ф.
  шешенү-ле с.
  шешен-ке с.
   шешенке-лән(ү) ф.
   шешенке-лек и.
 шеш-ек и.
 шеш-ке и. сөйл.
 шеш-ле I с.
 шеш-мә с.
 шеш-мәк с.
  шешмәк-лән(ү) ф.
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 шеш-мән с.
 шеш-сез I с.
 шеш-ү ф.
  шешү-ле с.
 шеш-тер(ү) ф.
  шештер-геч и. зоол.
 шеш гөл-е и. бот.
 шеш/тамыр и. бот. к. тамыр
 зарар-сыз шеш и. мед.
 май-лы шеш и. к. май
 яман шеш и. мед.

2. ШЕШ II и. Колга
 шеш-лә(ү) ф.
 шеш-ле II с.
 шеш-сез II с.

‑Э‑
1. ЭЛПӘ и. анат.
 элпә-ле с.
 элпә-сез с.
 элпә/канат-лылар и. күпл. зоол.
 элпә/чәчәк-леләр и. күпл. бот.

2. ЭРЕН и. физиол. [эре-н]
 эрен-лә(ү) ф.
 эрен-ле с.
 эрен-сез с.
 эрен җый(у) ф. [орф. җыю]

3. ЭЧ и. анат.
 эч-әк и. анат.
  эчәк-лек  и. анат. 
  эчәк-бавыр җый. и. к. бавыр



– 113 –

  эчәк/куыш-лылар и. күпл. зоол. к. куыш
 эч-ен-дә бәйл.
 эч-ен-нән рәв.
 эч-кәре рәв.
 эч-ке I с. киресе: тышкы
  эчке-лек и. сөйл.
  эчке авыру-лар и. күпл. мед.
  эчке колак и. анат. к. колак
  эчке почмак и. мат.
  эчке сәүдә и. 
  эчке секреция и. анат. к. секреция
   эчке секреция биз-е и. к. секреция, биз
  эчке сөйлә-м и. лингв. 
  эчке су-лар и. күпл.
  эчке ян-у-лы двигатель и. 
 эч-ке II с. Эчә торган 
  эчке-лек и.
  эчке-че и. сөйл.
   эчкече-лек и.
 эч-керле с. 
  эчкерле-лек и. 
 эч-керсез с.
  эчкерсез-лек и.
 эч-лә(ү) ф.
 эч-ләп рәв.
 эч-ле с.
 эч-лек и. 
 эч-сез с.
 эч-тә-лек и.
  эчтәлек-ле с.
 эч-тән рәв.
 эч-ү ф.
  эчү-че и.
   эчүче-лек и.
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  эчү-тарт-у и. 
 эч-бавыр җый. и. к. бавыр
 эч-баш җый. и. к. баш
 эч-карын җый. и. к. карын
  эч-әк-карын җый. и. к. карын
 эч-е-тыш-ы и. к. тыш
 эч йомшар(у) ф.
   эч/йомшар-т-кыч и. бот. 
   эч йомшарткыч җитен и. бот. 
 эч пош(у) ф.
  эч пош-ыр(у) ф.
   эч/пошыр-гыч с.
 эч пәрдә+с-е и. анат. 
 эч сыек-лат-кыч җитен и. бот.
 эч киб(ү) ф.
 эч кит(ү) ф.
 эч төш(ү) ф. анат.
 эч-ке сын(у) ф. анат.
 эч-ке-гә саб-ыш(у) ф. сөйл.
 аш/казан-ы-эч-әк авыру-лар-ы и. мед. күпл. к. аш
 аш/казан-ы-эч-әк тракт-ы и.  анат. к. аш
 арык эч-әк и. анат. 
 ат кан/эч-кеч-е и. зоол. к. кан
 ач эч-әк и. анат. к. арык эчәк
 кан/эч-кеч-ләр и. күпл. зоол.  к. кан
 кыршау эч-әк и. анат. 
 нәзек эч-әк и. анат. к. нечкә эчәк
 нечкә эч-әк и. анат. 
 сигма/сыман  эч-әк и. анат. 
 сукыр эч-әк и. анат. 
 тук эч-әк и. анат. к. юан эчәк
 туры эч-әк и. анат. 
 ун/ике/илле эч-әк и. анат.  
 эт кан/эч-кеч-е и. зоол. к. кан
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 эт эч-әг-е и. бот. [к//г]
 юан эч-әк и. анат.  

‑Я‑
1. ЯҢАК и. анат.
 яңак-ла(у) ф.
 яңак-лы с.
 яңак-сыз с.
 яңак калкы-м-ы и. анат. к. яңак чыгынтысы
 яңак сөяг-е и. анат. к. сөяк [к//г]
 яңак тамыр-ы и. к. тамыр
 яңак чыг-ынты+с-ы и. анат. [к//г]
 ак яңак-лы акчарлак и. зоол. 
 ак яңак-лы казарка и. зоол. 
 соры яңак-лы чомга и. зоол. 

2. ЯРАЛ(У) ф.
 ярал-гы и.
 яралгы кап-чыг-ы и. анат. [к//г]
 яралгы сүрү-е и. анат. к. сүрү

3. ЯРЫ I и. анат. Элпә
 яры-лы с.
 яры-сыз с.
 тире-яры җый. и. к. тире
 кимер-чәк яры+с-ы и. анат. к. кимерү
 корсак яры+с-ы и. анат. к. корсак
 май-лы яры и. анат. к. май
 үпкә яры+с-ы и. анат. к. үпкә

4. ЯРЫ II и. Билгесез урын

5. ЯШЬ I и. физиол. Сыеклык 
 яшь-лән(ү) ф.



 яшь-ле II с.
 яшь-сез с.
 яшь биз-е и. анат. к. биз
 яшь кап-чыг-ы и. анат. [к//г]
 кан-яшь җый. и. к. кан
 кан-лы күке яш-е и. бот. 
 күз яш-е и. к. күз
  күз яш-е биз-е и. анат. к. биз, күз
  күз яш-е юл-ы и. анат. к. күз
 күке яш-е и. бот. 
 тимгел-ле күке яш-е и. бот. 
6. ЯШЬ II с. Өлгермәгән
 яшь-ләй рәв.
 яшь-ләр‑чә рәв.
 яшь-ләтә рәв.
 яшь-лек I и. 
 яшь-ли рәв.
 яшь-сен(ү) ф.
 яшь-сет(ү) ф.
 яшь-тән рәв.
 яш-е-карт-ы җый. и.
 яшь-җил-бәзәк җый. и. к. яшь‑җилкенчәк
 яшь-җил-кен‑чәк җый. и.
 яшь-ле-карт-лы с.

7. ЯШЬ III и. Ел
 яшь-ле I с.
 яшь-лек II с. 
 яшь-тә‑ге с.
 яшь-тәш и.
  яшьтәш-лек и.
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А
авыз А1
авыз-борын А1, Б17
авыз гармоне А1
авыз куышлыгы А1, К23
авызландыру А1
авызлы А1
авызлык А1
авызлыклау А1
авызлыклы А1
авызлыксыз А1
авызсыз А1
авызсын А1
авыз тәмәкесе А1
авызчык А1
агулы казаяк А10
агутеш Т18
агутешләр Т18
аерча биз Б12
аерчалы тәпичә Т12
азау теш Т18
азканлылык К7
азкерфеклеләр К13
азтөклеләр Т26
ак аркалы тукран А5
акбаш I–II Б4

ак башлы сип Б4
ак башлы таш чыпчыгы Б4
акканлылык К7
аккаш К10
ак кашлы миләш чыпчыгы К10
аккойрык бөркет К17
аккүзчекләр К24
ак маңгайлы каз М3
акмуен М8
ак муенлы чебенче М8
акмыек М10
аксыл куян йоны Й2
аксыл ялтыракбаш Б4
актамыр Т8
актамырлык Т8
ак тәпичә Т12
актеш Т18
ак төкле энә карагы Т26
актүш Т34
акыл теше Т18
ак яңаклы акчарлак Я1
ак яңаклы казарка Я1
алгы ми М5
алмабаш Б4
алмабашчүрәкәй Б4
алмаш яфраклы талак үләне Т4

ОЯЛАРДА УРНАШКАН ЯСАЛМА СҮЗЛӘР
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алтынкорсак К19
алтынкүз К24
алтынкүзләр К24
алтынсыман казаяк А10
алтын табан балык Т1
алтын тамыр Т8
альп тукранбашы Б4
антитәнчекләр Т11
аныксыз күкебаш Б4
аңкау I А2, II А3, III А4
аңкау куышлыгы А2, К23
аңкаулы А2
аңкаулык А2
аңкау сөяге А2, С6
аңкаусыз А3
арадаш кимерчәк К16
арадаш ми М5
арка А5
аркадаш А5
аркадашлы А5
аркадашсыз А5
арка җелеге А5, Җ2
арка-җилкә А5, Җ3
арка канаты А5
арка көбәсе А5
аркалану А5
аркалау А5
аркалаш А5
аркалык А5
арка мие А5, М5
арка мие нервысы А5, М5, Н1
аркан I А5
арка сөяге А5, С6
арка сугышлы А5
арпабаш Б4
артерия А6

артерия каны А6, К7
артерияле А6
артериясез А6
арткы баскычсыман мускул М9
арткы зур сыйрак мускулы М9
арткы тамырчык Т8
арткы югарыгы теш-теш мускул 

Т18, М9
арт юл бизе Б12
арт юл мускулы М9
арык эчәк Э3
арыслан авызы А1
арыслан койрыгы К17
арыслан теше Т18
арыслан тырнагы Т36
арышбаш Б4
арышбаш печән Б4
аскы ирен кереше И4, К12
аскы казналык асты К3
атасакал С1
ат канэчкече К7, Э3
ат койрыгы К17
атсыз бармак Б3
атсыз сөяк С6
ач эчәк Э3
аш I А7, II А8
ашам А7
ашамлык А7
ашамлык зелпесе А7
ашамлыклы А7
ашамлыксыз А7
ашамсак А7
ашамчак А7
ашалу А7
аш арты ашлары А7
ашату А7
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ашатучы А7
ашау А7
ашау-эчү А7, Э3
ашбаз А7
аш бүлмәсе А7
аш җәймәсе А7
ашказаны А7
ашказаны асты бизе А7, Б12
ашказаны сыекчасы А7
ашказаны-эчәк авырулары  

А7, Э3
ашказаны-эчәк тракты А7, Э3
аш кайнату бизе А7, Б12
ашлама А7
ашламалы А7
ашламасыз А7
ашлау I–II А7
ашлы I–II А7
ашлык I–II А7
ашлыклы А7
ашлык сугу А7
ашлыксыз А7
ашлык-тару А7
ашлы-сулы А7
аш мәҗлесе А7
аш өе А7
аш пешерүче А7
аш серкәсе А7
аш-су А7
аш-сулы А7
аш суы А7
ашсыз I А7, II А8
ашсыну А7
аш тәмләткеч А7
аш тозы А7
аш чанасы А7

ашчы А7
ашъяулык А7
ашык А9
ашыклы А9
ашык сөяге А9, С6
ашыксыз А9
ашык үкчә сөяге буыны А9, Ү1,

 С6, Б26
аш юлы А7
аю колагы К18
аюколак К18
аю табаны Т1
аягүрә А10
аяк I А10, II А11
аяк бите А10, Б14
аяк йөзе А10, Й5
аяк киеме А10
аяк-кул А10, К20
аякландыру А10
аяклану А10
аяклау А10
аяклы I А10, II А11
аяклы-куллы А10, К20
аяклы мал А10
аяк машинасы А10
аяк очы А10, О2
аяк табаны А10, Т1
аяк чолгавы А10
аяксу А10
аяксыз I А10, II А11
аяксыз амфибияләр А10
аяксыз-кулсыз А10, К20
аяксызлану А10
аяксызлар А10
аяк-тояк А10
аякчу А10
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аякчы А11

Ә
әби чәче Ч2
әвернә Ә1
әвернә агачы Ә1
әвернә кашыгы Ә1
әвернәле Ә1
әвернәсез Ә1
әвернә сөяге Ә1, С6
әвернә уты Ә1
әвернәчәчәклеләр Ә1
әйләнүче буын Б26 
әрәмә карабашы Б4

Б
бавыр Б1
бавыргалык Б1
бавыргалыклы Б1
бавыргалыксыз Б1
бавыргөмбә Б1
бавыр имгеч Б1, И1
бавырлану Б1
бавырлы Б1
бавыр мүге Б1
бавырсак Б1
бавырсаклы Б1
бавырсаксыз Б1
бавырсыз Б1
бавырсыман гөмбә Б1
балашар А7
балдак мускул М9
балта башак Б4
балтыр Б2
балтырак Б2
балтыр ату Б2

балтырган Б2
балтырганлык Б2
балтырдан Б2
балтырлы Б2
балтырлык Б2
балтыр мускулы Б2, М9
балтыр сөяге Б2, С6
балтырсыз Б2
бармак Б3
бармак бите Б3, 14
бармакландыру Б3
бармаклы Б3
бармак санаш(лы) Б3
бармак сөяге Б3, С6
бармаксыз Б3
бармак хисабы Б3
бармакча I–II Б3
бармакчалы Б3
бармакчалы үлән Б3
бармакчасыз Б3
баскычсыман мускул М9
басу ешкулы К20
батынкыбашлылар Б4
баш Б4
башагач Б4
башак I–II Б4
башаклану Б4
башаклап Б4
башаклау Б4
башаклы I–II Б4
башаклы каеккузак Б4
башаклы камыш Б4
башаклы кызыл тамыр Б4, Т8
башаклык Б4
башаклылар Б4
башаклылык Б4
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башаклы су чыршысы Б4
башаксыз I–II Б4
башаркан Б4, А3
баш арты сөяге Б4, С6
башаягы Б4, А10
баш-аяк Б4, А10
башаяк Б4, А10
башаяклылар Б4, А10
башаяклы моллюск Б4, А10
баш бармак Б4, 3
башбата Б4
башбаштак Б4
башбаштаклану Б4
башбаштаклык Б4
баш-башы Б4 
башваткыч Б4
башимәс Б4
баш исәбе Б4
башка Б4
башка-башка Б4
башкала Б4
башкалану Б4
башкалык Б4
баш капкачы Б4
башкатыргыч Б4
башкача Б4 
башкачалану Б4
баш килеш Б4
башкисәр Б4
башкода Б4
баш кую Б4
баш-күз Б4, К24
баш-күкрәк Б4, К26
башкүкрәк Б4, К26
баш күнәк Б4
баш күтәрү Б4

баш күтәрүче Б4
башлам Б4
башлангыч Б4
башлану Б4
башланыш Б4
башлау Б4
башлаш Б4
башлы Б4
башлык I–II Б4
башлы кәбестә Б4
башлыкларча Б4
башлыклы I–II Б4
башлыксыз I–II Б4
башлыксыман төертамыр Б4, Т8, 25
башлык уты Б4
башлы-күзле булу Б4, К24
башлы-күзле итү Б4
башлы суган Б4
башлы тастымал Б4
башлыча Б4
башлы шикәр Б4
башма-баш Б4 
баш мие Б4, М5
баш мие кабыгы Б4, М5
баш мие кәүсәсе Б4, М5
баш саны Б4
баш сөяге Б4, С6 
баш сөяге асты сүрүе Б4, С6, 9
башсөяксезләр Б4, С6 
башсыз Б4
башсызлану Б4 
башсызлык Б4
баштак Б4
баштаклык Б4
баштан Б4 
баштанаяк Б4, А10
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баш төрү Б4
баштук Б4
баштүбән Б4
баш түбәсе Б4
баш хәреф Б4
башча I–II Б4
баш чүмече Б4
башчы Б4
баш чыгару Б4
башчылык Б4
башы-актыгы Б4
башы-ахыры Б4
башыбозык Б4
башыннан-аяк Б4, А10
баш яулыгы Б4
бәбәк I–II Б5, 6
бәбәкле I–II Б5, 6
бәбәксез I–II Б5, 6
бәбәнәк Б5
бәбер сөяге Б7, С6
бәвел Б8
бәвелле Б8
бәвелсез Б8
бәвелчә Б8
бәдән Б9
бәдәнле Б9
бәдәнсез Б9
бәрхетле кырый күзчек К24
без башак Б4
безборын Б17
безелдәвек озынборын Б17
безкойрык К17
беләзек Б10
беләзекле Б10
беләзек сөяге Б10, С6
беләзексез Б10

беләзектән ары сөяк Б10, С6
беләк Б11
беләк-беләзек буыны Б11, 10, 26
беләкле Б11
беләксә Б11
беләксәле Б11
беләксәсез Б11
беләксез Б11
беләк сөяге Б11, С6
бер бүлбеле каш уты К10
берьеллык йонча Й2
берьяклы ярмабаш Б4
бер яфраклы казаяк А10
биек арыслан тырнагы Т36
биек аю табаны Т1
биек ярмабаш печән Б4
биз Б12
бизәкле озынаяк А10
бизгәк озынборыны Б17
бизле Б12
бизле ашказаны Б12, А7
бизсез Б12
бизчел Б12
бил Б13
билбау Б13
билбаулау Б13
билле Б13
биллек Б13
бил нервысы Б13, Н1
билсез Б13
билтер Б13
бит I Б14, II Б15, III Б16
бит алмасы Б14
битләп Б15
битләү Б14
битле I Б14, II Б15
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битлек I Б14, II Б15
битлекле Б14
битлексез Б14
бит нервысы Б14, Н1
бит очы Б14, О2
битсез I Б14, II Б15
битсезләнү Б14
битсезлек Б14
бит сөяге Б14, С6
бишавыз А1
бишбармак Б3
бишбармак чәчәк Б3
бишкуллап К20
боҗраавызлылар А1
боҗралы озынаяк А10
бозаубашлар Б4
болан күзе К24
болан теле Т15
болын арышбашы Б4 
болын йончасы Й2
болын наратбашы Б4
болын төлкекойрыгы К17
болын тукранбашы Б4
борын I Б17, II Б18, III Б19
борын авазы Б17
борынгы Б19
борынгы баба Б19
борынгы буыннар Б19
борынгылар Б19
борынгылык Б19
борынгы татар әдәбияты Б19
борынгы татар теле Б19
борынгы тел Б19
борынгы телләр Б19
борынгыча Б19
борын канаты Б17

борын куышлыгы Б17
борынлау Б17
борынлач Б17
борынлач маймыл Б17
борынлашу Б17
борынлы Б17
борынлы кара елан Б17
борынлык Б17
борынлыклау Б17
борынлыклы Б17
борынлыксыз Б17
борынмөгез Б17
борын сөяге Б17, С6 
борын тәмәкесе Б17
борын тишеге Б17
борынтык Б17
борынтыклау Б17
борынтыклы Б17
борынтыксыз Б17
борынча Б17
борынчык Б17
борынчыклау Б17
борынчыклы Б17
борынчыксыз Б17
борын юлы Б17
борын яулыгы Б17
борын яфрагы Б17
бот Б20
ботлап Б20
ботлы Б20
бот сөяге Б20, С6
ботсыз Б20
бөер Б21
бөерәк Б21
бөерәкле Б21
бөерәксез Б21
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бөер касәсе Б21 
бөер лаканы Б21
бөерле Б21
бөер өсте бизе Б21, 12
бөерсез Б21
бөҗәкашар А7
бөҗәк ашаучылар А7
бөят нервысы Н1
бронх Б22
бронхиаль Б22
бронхиаль биз Б22, 12
бронхлы Б22
бронхсыз Б22
бугаз I Б24, II 25
бугаз бизе Б24, 12
бугазга-бугаз Б24
бугаздан Б24
бугаз көпшәсе Б24
бугаз куышлыгы Б24, К23
бугазлау Б24
бугазлы Б24
бугаз мускулы Б24, М9
бугаз өсте кимерчәге Б24, К16
бугазсыз Б24
бугаз төене Б24, Т24
бушбугаз Б24
бушбугазлану Б24
бушбугазлык Б24
буын Б26
буын-буын Б26
буын-буыннан Б26
буын кимерчәге Б26, К16 
буынлану Б26
буынлау Б26
буынлы Б26
буынсыз Б26

буынсызлану Б26
буынсызлык Б26
буынтыгаяклы Б26, А10
буынтыгаяклылар Б26
буынтык Б26
буынтыкаяклылар Б26, А10
буынтыклану Б26
буынтыклы Б26
буынтыклы куга Б26
буынтыклы төлкекойрык Б26, К17
буынтыксыз Б26
буынчәчәк Б26
буын эче кимерчәге Б26, Э3, К16
бүксә Б27
бүксәле Б27
бүксәсез Б27
бүксәч күгәрчен Б27
бүре аягы А10
бүре күз К24
бүсер Б28
бүсер капчыгы Б28
бүсерле Б28
бүсерсез Б28
бүсер ташы Б28
бүсер үләне Б28

В
вакбаш Б4
вак керпебаш Б4
вак күгәрчен күзе К24
вак төкле күз уты Т26, К24
вена В1
вена каны В1, К7
веналы В1
венасыз В1
венера чәче Ч2
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винтсыман буын Б24

Г
гади алтынкүз К24
гади йонча Й2
гади керпебаш Б4
гади көрәнтеш Т18
гади күзлут К24
гади күзчекләр К24
гади күптамыр Т8
гади ташбаш Б4
гади тәнкисәр Т11
гади тешсез әкәм-төкәм Т18
гәүдә Г1
гәүдәләндерү Г1
гәүдәләнеш Г1
гәүдәләнү Г1
гәүдәле Г1
гәүдәсез Г1
геморроидаль төер Т25
гибрид тукранбаш Б4
гизүче нерв Н1
грушасыман мускул М1

Д
дала арышбашы Б4
дала мамыкбашы Б4
дарулы каратамыр Т8
дарулы кызылбаш Б4 
дарулы мамыкбаш Б4 
дельтасыман мускул М9 
диафрагма Д1 
диафрагмалы Д1 
диафрагмасыз Д1 
диафрагма нервысы Д1, Н1 
диңгез колакчыгы К18 

дөябаш Б4 
дөябашлар Б4
дөя сеңере С4

Е 
европа арслан тырнагы Т36
европа казаягы А10
еланбаш I–II Б4
еланкойрыклар К17 
елан күз К24 
еланмуен М8
елан теле Т15 
елга буе тузгакбашы Б4
ерткычтешлеләр Т18 
ешкул К20

Җ
җамаяк А11
җелек / җилек Җ2
җелекле Җ2
җелек мае Җ2, М1 
җелексез Җ2
җенес бизе Б12
җеп Җ1
җеп-бөртексез Җ1
җепҗылган Җ1
җепкер Җ1
җепкерләү Җ1
җепкертү Җ1
җепкерү Җ1
җепле Җ1
җепсез Җ1
җепсел Җ1
җепселләндерү Җ1
җепселләнү Җ1
җепселләтү Җ1
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җепселләү Җ1
җепселле Җ1
җепселле балдак Җ1
җепселле кимерчәк Җ1, К16
җепселле кырлык Җ1
җепселлелек Җ1
җепселсез Җ1
җепсыман Җ1
җепсыман суалчаннар Җ1
җепсыман тишмән (ут) Җ1
җепче Җ1
җете кызыл йомшактән Т11
җизбаш Б4
җизбаш келтәләр Б4
җикәнбаш Б4
җикәнбашчалар Б4
җиләк тукранбаш Б4
җилкә Җ3
җилкә киергеч Җ3
җилкәләү Җ3
җилкәле Җ3
җилкәлек Җ3
җилкәсез Җ3
җилкә сөяге Җ3, С6
җилкә тамыры Җ3, Т8
җилкә чокыры Җ3
җилпәзә койрыклылар К17 
җиң Җ4
җиңле Җ4
җиңсә Җ4
җиңсәле Җ4
җиңсәле мамыкбаш Җ4, Б4 
җиңсез Җ4
җирән аяклы сукоңгызы А10
җирән йомшактән Т11

З
зарарсыз шеш Ш1
зәңгәрбаш Б4
зәңгәр тупыйбаш Б4
зәһәр вакбаш Б4
зәһәр казаяк А10
зур балтыр сөяге Б6, С6
зур канлут К7
зурколак К18
зурколак ярканат К18
зур ми М5
зур мөгезкойрык К17

И
игүле тукранбаш Б4
иенке ярмабаш Б4
ике аерчалы тәпичә Т12
ике башлы мускул Б4, М9
икейөзле Й5
икейөзлеләнү Й5
икейөзлелек Й5
икенчел авызлылар А1 
ике өйле песи тәпичәсе Т12
икепараяклылар А10
икетелле Т15
икетеллелек Т15
ике яфраклы май чәчәге М2
имән бармак Б3
имәнборын Б17
имәнлек йончасы Й2
имгеч I–II И1
имгечле И1
имгечле бакалар И1
имгечсез И1 
имгеч суалчан И1
имегү И1
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имезәк И1
имезлек И1
имезлекле И1
имезлексез И1
имезү И1
имезүчеләр И1
имелдәш И1
ими И1
ими башы И1, Б4
имидәш И1
имиле И1
имилек И1
имисез И1
ими төбе И1
имтек И1
имтекләү И1
имү И1
имчәгастай И1
имчәк И1
имчәк анасы И1
имчәк асты И1
имчәк башы И1, Б4
имчәк бозау И1
имчәкле И1
имчәклеләр И1
имчәкле сазлавык уты И1
имчәксез И1
имчәк сөте И1
имчәк тай И1
имчәк ташлату И1
имчәк төбе И1
имчәктән аеру И1
имчәктәш И1
инәтәнлеләр Т11
иң I И2, II И3
иңбаш И2, Б4

иңбашлы И2, Б4
иңбашсыз И2, Б4
иң-буй И2
иңгә-иң И2
иң зур уртак бүлүче И3
иң кечкенә уртак кабатлы И3
иңләп-буйлап И2
иңләтеп И2
иңләү И2
иңле И2
иңлек И2
иңсә И2
иңсәләү И2
иңсәле И2
иңсәсез И2
иңсез И2
ирен И4
ирен авазы И4, А1
ирен-аңкау И4, А2
иренаяклылар И4, А10
ирен-ирен авазы И4
ирен-ирен тартыгы И4
иренләч И4
иренләч балык И4
иренләчләр И4
иренләч ут И4
иренләшү И4
иренле И4
иренсез И4
ирен тартыгы И4
ирен-теш авазы И4, Т18
ирен-теш тартыгы И4, Т18
иренчәчәклеләр И4
иренчәчкә И4
ирен яргыч И4
исемсез бармак Б3
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исле башак Б4
испан татлы тамыры Т8
ит И5
итләнү И5
итләү И5
итләч И5
итләчләнү И5
итләшкә И5
итле И5
итле-тәнле И5, Т11
ит-май И5, М1
итсез И5
итсел И5
иттарткыч И5
ит токымы И5
ит чапкычы И5
итче И5
итчел И5
итчел яфраклы кандала үләне И5, 

К7
ит шешләү И5
ишәк колагы К18
ишәкколак К18
ишетү нервысы Н1
ишетү сөякчеге С6
ишкәкаяклылар А10
ияк И6
ияк асты И6
ияк асты бизе И6, Б12
иякле И6
ияксез И6
ияк чокыры И6
ияк чыгынтысы И6

Й
йодрык Й1

йодрыклану Й1
йодрыклау Й1
йодрыклашу Й1
йодрыклы Й1
йодрыксыз Й1
йодрыкча Й1
йодрыкчалы Й1
йодрыкчасыз Й1
йомрыбаш Б4
йомры башлы бака Б4
йомрыбашлылар Б4
йомры башлы сазлавык уты Б4
йомры башлы чәнчү үләне Б4
йомры ташбаш Б4
йомрытеллеләр Т15
йомшак аңкау А2
йомшак күкебаш Б4
йомшак сүрү С9
йомшактәнлеләр Т11
йомшактәннәр Т11
йомшак төкләч Т26
йон Й2
йон агачы Й2
йонашар Й2, А7
йон ашаучылар Й2, А7
йон бете Й2
йонканат Й2
йон кою Й2
йонкояр Й2
йонлану Й2
йонлач I–II Й2
йонлач бронзак Й2
йонлач гөмбә Й2
йонлач карчыга Й2
йонлач күбәләкләр Й2
йонлач мөгезборын Й2, Б17
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йонлачлану Й2
йонлачлык Й2
йонлы Й2
йонлыбаш Й2, Б4
йонлы бохар үләне Й2
йонлы җимеш Й2
йонлы көпшә Й2
йонлылык Й2
йон-мамык Й2
йонмамык Й2
йонсыз Й2
йонсызлану Й2
йонтач Й2
йонтачлану Й2
йонтачлау Й2
йонча I–II Й2
йонча гөл Й2
йончалы Й2
йонча печән Й2
йончасыз Й2
йон-ябага Й2
йорт мыеклачы М10
йоткылык Й3
йоткылык бизе Й3, Б12
йоткылык гөмбәзе Й3
йоткылык өслеге Й3
йоткыч Й3
йотма Й3
йоту Й3
йотым Й3
йотымлау Й3
йөз I Й4, II Й5, III Й6
йөзәр Й5
йөзәрләгән Й5
йөзәрләп Й5
йөзәрлек Й5

йөзбашы Й5, Б4
йөзгә-йөз Й4
йөзгә-меңгә Й5
йөзенче Й5
йөззурлык Й4 
йөз-кыяфәт Й4
йөзләгән Й5
йөзләп Й5
йөзләрчә Й5
йөзләтә Й5
йөзләү I Й4, II Й6
йөзлек I Й5, II–III Й4
йөзлекле II–III Й4
йөзлексез II–III Й4
йөзсез Й4
йөзсезләнү Й4
йөзсезлек Й4
йөзтүбән Й4
йөзче Й5
йөзьеллык Й5
йөзьяфрак Й5
йөзьяшәр I–II Й5
йөнтәй Й2
йөнтәс Й2
йөнтәс аяклы елак карчыга Й2, А10
йөнтәс аяклы йөгерек Й2, А10
йөнтәс бронзак Й2
йөнтәс гамбәр үләне Й2
йөнтәс кесәле йолдызак Й2
йөнтәс кырыкбуын Й2, Б24
йөнтәсләнү Й2
йөнтәсләү Й2
йөнтәслелек Й2
йөнтәс озынаяк Й2, А10
йөнтәч Й2
йөнтәчләнү Й2
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йөнтәчләү Й2
йөрәк Й7
йөрәк алды Й7
йөрәк букчасы Й7
йөрәк-кан тамырлары Й7, К7, Т8
йөрәк карынчыгы Й7, К8
йөрәк колакчыгы Й7, К18
йөрәкләндерү Й7
йөрәкләнү Й7
йөрәкле Й7
йөрәклелек Й7
йөрәксез Й7
йөрәксезлек Й7
йөрәксендерү Й7
йөрәксенү Й7
йөрәксетү Й7
йөрәксү Й7
йөрәк сүрүе Й7, С9
йөрәксыман Й7
йөрәксыман яфраклы юкә Й7
йөрәк уты Й7
йөрәкчел Й7

К
кабан теш Т18
кабыгашарлар А7
кабырга К1
кабыргаара К1
кабыргаара мускул К1, М9
кабыргаара нервлар К1, Н1
кабыргалы К1
кабырга муентыгы К1, М8
кабырган К1
кабыргасыз К1
каексыман сөяк К1, С6
казаяк А10

казаяк җилдәк А10
казаяксыман җилдәк А10
казаяксыман кырлыган А10
казаякчалар А10
казна I К2, II К3
казналы I К2, II К3
казналык К2
казналык асты бизе К2, Б12 
казналык сөяге К2, С6
казналыксызлар К2
казнасыз I К2, II К3
казтабан Т1
каз тәпие Т12
казык теш Т18
кайнана теле Т15
какыру К4
какырык К4
какырыклы К4
какырыксыз К4
калак К5
калаклы К5
калак оны К5
калак сөяге К5, С6
калаксыз К5
калкан К6
калкан аяклы кысла К6, А10
калканйөзлеләр К6, Й5
калкан күкрәкле балык К6, 26
калканлы К6
калканлы кандалалар К6, 7
калканлы көя чәчәге К6
калкансыз К6
калкансыман биз К6, Б12
калкан чәчәк К6
калтыравык башак Б4
калын мыеклы дөябаш М10, Б4
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камбаласыман мускул М9
камышсыман кушбашак Б4
камышсыман төлкекойрык К17
кан К7
канада вакбашы Б4
канат-аңкау чокыры А2
канатсыман сүрү С9
канау К7
кан әйләнеше К7
канәфер тамыры К7
кан басымы К7
кан (басымы) күтәрелү К7
кандала К7
кандалалы К7
кандаласыз К7
кандала үләне К7
кандаш К7
канечкеч К7
кан кардәш К7
канкойгыч К7
кан күрү К7
кан кызыл К7 
канлут К7
канлы К7
канлы күке яше К7, Я7
канлы үлән К7
кан саву К7
кансу К7
кансуландыру К7
кансулану К7
кансыз К7
кансызлану К7
кансызлык К7
кансырау К7.
кан тамыры К7, Т8
кантибәр К7

кантибәрчәләр К7
кан туктаткыч печән К7
кантуктаткыч үлән К7
кан үләне К7
канэчкечләр К7, Э3
кан-яшь К7, Я7
капкорсак К19
капчыктән Т11
карабаш Б4
каракаш К10
кара маңгайлы каракош М3
кара мыекчалы кигәвен М10
карасу чәчәкле тукранбаш Б4
каратамыр Т8
каратүш Т34
каратүшле чыпчык Т34
кара үләксәашар Ү2, А7
карга борыны Б17
карга күзе К24
карын К8
карын ачу К8
карынаяклылар К8, А10
карындаш К8
карындашлы К8
карындашсыз К8
карындык К8
карындык боз К8
карындыклы К8
карындыксыз К8
карын-карын К8
карынлы К8
карынсыз К8
карынчык К8
карынчыклы К8
карынчыксыз К8
касык К9
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касыклы К9
касык сөяге К9, С6
касыксыз К9
касык уты К9
каты аңкау А2
катыбаш Б4
каты төкле андыз Т26
каты яфраклы казаяк А10
каш К10
кашага К10
кашагалау К10
кашагалы К10
кашагасыз К10
кашаяк К10
кашбау К10
кашка К10
кашкалак К10
кашкалы К10
кашкара К10
кашкарый К10
кашкарый үләне К10
кашкасыз К10
каш-күз К10, 24
кашкыр К10
кашлак К10
кашлан К10
кашлы К10
кашлык К10
кашмау К10
кашсыз К10
кашуб казаягы А10
каш уты К10
кашыгаяк А10
кашык-аяк А10
кәбестә башы Б4
кәҗә имчәге И1

кәҗә сакалы С1
кендек К11
кендек әбисе К11
кендек бавы К11
кендекле К11
кендексез К11
керделе-чыктылы К12
кердеш К12
керем К12
керем-чыгым К12
керенте К12
керентеле-чыгынтылы К12
кереш I–II–III К12
кереш җөмлә К12 
керешле I–II К12
керешли К12
кереш сүз К12
керешү I–II–III К12
керпебаш Б4
керпебаш печән Б4
керпебашчалар Б4
керү К12
керфек К13
керфеккорсаклылар К13, 19
керфекле К13
керфекле инфузорияләр К13
керфеклеләр К13
керфексез К13
керфектараклылар К13
кече балтыр сөяге Б2, С6
кече ми М5
кече оча сөяге О4, С6
кече сыйрак сөяге С6, 10
кече тел Т15
кече тычканкойрык К17
кечкенә ми М5
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кикерек К14
кикерү К14
кильсөяксезләр С6
кимек К15
кимекле К15
кимексез К15
кимерек сөяге К16, С6
кимерү К16
кимерүче К16
кимерүчеләр К16
кимерчәк К16
кимерчәкле К16
кимерчәкле балыклар К16 
кимерчәк матдәсе К16
кимерчәк өсте сүрүе К16, С9
кимерчәксез К16
кимерчәк ярысы К16, Я3
кимчелекле тешлеләр К16, Т18
киндераш К7
киңборын Б17
киң яфраклы җикәнбаш Б4
киң яфраклы мамыкбаш Б4
кискеч теш Т18
китбаш Б4
китек ирен И4
койрык К17
койрыкаяклар К17, А10
койрыклану К17
койрыклап К17
койрыклау К17
койрыклы К17
койрыклы җир-су хайваннары К17
койрыклы йолдыз К17
койрыклы төш К17
койрыклы чикерткә К17
койрык сөяге К17, С6

койрыксыз К17
койрыксызлар К17
койрыксызлык К17
койрык тоту К17
койрыкча К17
койрыкча сөяге К17, С6
койрык чөе К17
койрыкчы К17
койрыкчылык К17
колак К18
колак алды бизе К18, Б12
колак алкасы К18
колак бөрелмәсе К18
колак бөтеркәсе К18
колак ите К18, И5
колак йомшагы К18
колакка-колак К18
колаклану К18
колаклау К18
колаклы К18
колаклы йомрыбаш К18
колаклы ябалак К18
колак мендәре К18
колак пәрдәсе К18
колакса К18
колаксалы К18
колаксасыз К18
колаксыз К18
колаксыман әвернә уты К18
колактан-колакка К18
колак тешләтү К18, Т18
колакча К18
колакчалы К18
колакчасыз К18
колакчык К18
колакчын К18
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колакчынлы К18
колакчынсыз К18
колак яфрагы К18
комкорсак К19
комлык тәпичәсе Т12
коңгырт аю тамыры Т8
коңгырт йомшактән Т11
коңгырт тәпичә Т12
коңгырт эт борыны Б17
корсак К19
корсакаяклылар К19, А10
корсак бакасы К19 
корсак куышлыгы К19, 23
корсаклану К19
корсаклы К19
корсаклылык К19
корсаксыз К19
корсак тифы К19
корсак ярысы К19, Я3
корташар А7
корташар кошлар А7
кортбаш Б4
корымбаш Б4
корычтамыр Т8
кошашар үрмәкүч А7
кош тәпие Т12
көзге теш уты Т18
көймәсыман сөяк С6
көмешсыман тәпичә Т12
көмештабан балык Т1
көндезге тавискүз К24
көнчыгыш кәҗә сакалы С6
көпшәашар А7
көпшәтешлеләр Т18
көрәгаяк А7
көрәкборын Б17

көрән башлы песнәк Б4
көрәнтеш Т18
көрән чыршы мыеклачы М10
көрән янлы аккүзчек К24
көяз озынаяк А10
кубсыман сөяк С6
куб-чөйсыман буын Б24
кубырык сөяге С6
кубырык умырткасы У2
кул I К20, II К21, III К22
кулавыз К20, А1
кулавызлык К20, А1
кулалмаш К20
кулалмашка К20
кул арбасы К20
кул аркасы К20, А5
кул-аяк К20, А10
кулаяклык К20, А10
кул-аяклар К20, А10
кул багажы К20
кулбау К20
кулбаш К20, Б4
кулбаш буыны К20, Б4, 24
кулбаш поясы К20, Б4
кулбаш сөяге К20, Б4, С6
кул башы К20, Б4
кул гранатасы К20
кулдан-кулга К20
кулдаш К20
кулдашлы К20
кулдашлык К20
кулдашсыз К20
кул йөзе К20, Й5
кулканатлылар К20
кулкубыз К20
кулланма I–II К20
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кулланмалы К20
кулланмалык К20
кулланмасыз К20
куллану К20
кулланудагы К20
кулланулы К20
кулланучы К20
кулланылучан К20
кулланылучанлык К20
кулланылыш К20
кулланылышлы К20
кулланылышсыз К20
кулланыш К20
кулланышлы К20
кулланышсыз К20
кулланыштагы К20
куллап К20
куллы I К20, II К21, III К22
куллы-аяклы К20, А10
кул очы К20, О2
кул пулеметы К20
кулса К20
кулсалау К20
кулсалы К20
кулсасыз К20
кул станы К20
кул сугышы К20
кулсыз I К20, II К21, III К22
кулсыз-аяксыз К20, А10
кулсызлык К20
кул сырты К20
култамга К20
култаяк К20
кул тегермәне К20
култык К20
култык асты К20

култык асты чокыры К20
култык-култык К20
култыклану К20
култыклау К20
култыклашу К20
култыклы К20
култыкса К20
култыксалы К20
култыксасыз К20
култыксыз К20
култык таягы К20
култыкча К20
култыкчалы К20
култыкчасыз К20
култырак К20
култыраклы К20
култыраксыз К20
култырмач К20
култырмачлы К20
култырмачсыз К20
кулчабыш К20
кулчатыр К20
кул чугы К20
кулъюгыч К20
кулъязма К20
кулъязу К20
кулъяулык К20
кул яссуы К20
кушаяк А10
кушаяклап А10
кушаяклатып А10
кушаяклау А10
кушаяклылар А10
кушаяксыманнар А10
кушбармак Б3
кушбаш Б4
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кушбугаз Б24
кушбугазлану Б24
кушбугазлык Б24
кушколак К18
кушкуллап К20
кушуч У4
кушучлап У4
куыгаяклылар А10
куыш К23
куышбуын К23, Б26
куыш-куыш К23
куышландыру К23
куышлану К23
куышлау К23
куышлы К23
куышлык К23
куян буыны Б26
куян ирен И4
куян йоны Й2
куянколак К18
куян күзе К24
куян тубыгы Т30
куян тукранбашы Б4
күбаяклар А10
күбаяклылар А10
күгәрчен күзе К24
күгәрчен тәпие Т12
күгәрчен түше Т34
күз К24
күз агачы К24
күз агы К24
күзалдашлы казаяк К24, А10
күзалдашлы печән К24
күзаллау К24
күзалмам К24
күз алмасы К24

күзәләмә итү К24
күзәләү К24
күзәнә К24
күзәнәк К24
күзәнәкара К24
күзәнәкле К24
күзәнәклеләр К24
күзәнәк сүрүе К24, С9
күзәнәкчел К24
күзәт К24
күзәтелеш К24
күзәтелү К24
күзәтеш К24
күзәтү К24
күзәтүчән К24
күзәтүчәнлек К24
күзәтүче К24
күзәтче К24
күзәтчелек К24
күзәү К24
күз-баш алу К24, Б4
күз бәбәге К24, Б5
күз бәйләш К24
күзгә ак төшү К24
күзгә-башка күренмәү К24, Б4
күзгә-күз К24
күздәй итү К24
күздәй тулу К24
күздәй тутыру К24
күзегү К24
күзектерү К24
күзелдерек К24
күзелдерекле К24
күзелдерексез К24
күзикмәк К24
күз кабагы К24
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күз карасы К24
күз карашы К24
күз койрыгы К24,17
күз-колак булу К24, 18
күз-күз К24
күз күреме К24
күзләвек К24 
күзләвекле К24
күзләвексез К24
күзләгеч К24
күзләү I–II–III К24
күзле К24
күзле-башлы булу К24, Б4
күзлек К24
күзле ката К24
күзлекле К24
күзлекле аю К24
күзлекле гага К24
күзлекле елан К24
күзлек савыты К24
күзлексез К24
күзле-күзле К24
күзлекче К24
күзле үлән К24
күзлуб К24
күзлут К24
күзмә-күз К24
күзне хәрәкәтләндерүче нерв К24, 

Н1
күзсез К24
күзсез калу К24
күзсезлек К24
күзсез тычканнар К24
күзсендерү К24
күзсенү К24
күзсыман К24

күз тәбә К24
күз төбе К24
күзут К24
күз уты К24
күзүлән К24
күз үләне К24
күзүлчәм К24
күзчә К24
күзчәле К24
күзчәсез К24
күзчәчәк К24
күзчек К24
күзчекләр К24
күзчекле К24
күзчексез К24
күзчексез дөябаш К24, Б4
күз чокыры К24
күз ясмыгы К24
күз яше К24, Я7
күз яше бизе К24, Я7, Б12
күз яше юлы К24, Я7
күкәй К25
күкәйашар К25, А7
күкәй ашаучылар К25
күкәй күзәнәк К25, 24
күкәйле К25
күкәйлек К25
күкәй салгыч К25
күкәйсез К25
күкәй тәбәсе К25
күкбаш Б4 
күке төкереге Т27
күке яше Я7
күккүз К24
күкрәк К26
күкрәк авызы К26, А1
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күкрәк авыруы К26
күкрәк бакасы К26
күкрәк баласы К26
күкрәк зәхмәте К26
күкрәк-корсак К26, 19
күкрәк-корсак бүлгесе К26, 19
күкрәк-корсак пәрдәсе К26, 19
күкрәк куышлыгы К26, 23
күкрәкле К26
күкрәк пәрдәсе К26
күкрәк сөяге К26, С6
күкрәксез К26
күкрәк тартмасы К26
күкрәк хасталыгы К26
күкрәкчә К26
күкрәкчәле К26
күкрәкчәсез К26
күкрәкчел К26
күкрәкчен К26
күкрәк читлеге К26
күкрәк шеше К26, Ш1
күктүш Т34
күпбашаклы мамыкбаш Б4
күпбуын Б24
күпбуынлы Б24
күпкырлы сөяк С6
күп төкле суалчаннар Т26
күп чәчәкле куян йоны Й2
күп яфраклы казаяк А10
күркә борыны Б17
күрү нервысы Н1
кыекбаш Б4
кызыл аяклы ибис А10
кызылбаш Б4
кызыл борынлы альп каргасы Б17
кызыл бүксәле казарка Б27

кызыл җелек Җ2
кызыл кан К7
кызыл койрык К17
кызыл күз К24
кызыл күкрәкле үләксәашар К26, 

Ү2, А7
кызыл күркәбаш Б4
кызыл муенлы чомга М8
кызыл серкәбаш Б4
кызыл тукранбаш Б4
кызылтүш Т34
кызыл түшле гагара Т34
кызыл түшле казарка Т34
кызыл түшле мыеклач Т34, М10
кызыл түшле тургай Т34
кылкойрык К17
кылычкойрык К17
кыргаяк А10
кыргый тузгакбаш Б4
кыр ешкулы К20
кыр күгәрчен күзе К24
кырмыскаашар А7
кырмыскаашарлар А7
кыр наратбашы Б4
кыршау эчәк Э3
кырыкбуын Б24
кыр ялтыракбашы Б4
кыска каз тәпие Т12
кыска кылчыклы төлкекойрык К17
кыскычкойрык К17
кысла муены М8
кышлаучы наратбаш Б4

Л
ладан күзлут К24
лайла Л1
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лайлалану Л1
лайлалы Л1
лайлалы биз Л1, Б12
лайлалы тышча Л1, Т37
лайласыз Л1
лайлач Л1
лепкә Л2
лепкәле Л2
лепкәсез Л2
лепкә сөяге Л2, С6
либеркюн бизе Б12
лимфа Л3
лимфа бизе Л3, Б12
лимфалы Л3
лимфасыз Л3
лимфа тамыры Л3, Т8
лимфа төене Л3, Т24
лиракойрыклар К17

М
маемлату М1
маемлау М1
маемсыр М1
маемсырау М1
маемсыраулы М1
май I М1, II М2
май атлагыч М1
май атлау М1
май ашы М1, А7
май әби М1
майбалык М1
май бизе М1, Б12
май гөлҗимеше М2
май җитен М1
май җитене М1
майканат М1

май канаты М1
май коңгызы М2
майлагыч М1
майлагычлы М1
майлагычсыз М1
майлавыч М1
майлавычлы М1
майлавычсыз М1
май ландышы М2
майлану М1
майлап М1
майлап-җайлап М1
майлау М1
майлаучы М1
майлач М1
майлы М1
майлы гөмбә М1
майлы йөзгеч М1
майлыландыру М1
майлылану М1
майлылык М1
майлы шеш М1, Ш1
майлы яры М1, Я3
май пәрдәсе М1
майсыз М1
майсызландыру М1
майсызлану М1
майсызлау М1
майсыккыч М1
майсыман М1
май тәнчәсе М1, Т11
май төшү М1
май тукымасы М1, Т31
май чабу М1
май чәчәге М2
майчәчәк М2
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малярия озынборыны Б17
мамыкбаш I–II Б4
мамыкбашчалар Б4
мамык тукранбаш Б4
маңгай М3
маңгай башы Б4
маңгай куышлыгы М3, К23
маңгайлы М3
маңгай мускулы М3, 9
маңгай сөяге М3, С6
маңгайсыз М3
маңгайча М3
маңгайчалы М3
маңгайчасыз М3
маңгай чәче М3, Ч2
маңгай чокыры М3
маңгай ялы М3
маңка М4
маңка авыруы М4
маңкалау М4
маңкалы М4
маңкасыз М4
матур алтынкүз К24
матур күзлут К24
мәче башлы ябалак Б4
мейбом бизе Б12
меңаяк А10
меңаяклар А10
меңбаш Б4
меңбаш үлән Б4
меңбашы Б4
мерокрин бизе Б12
ми I М5, II М6
ми кабыгы М5
ми карынчыгы М5, К8
миле М5

мимика мускулы М9
миндальсыман биз Б12
миң М7
миңле М7
миңсез М7
мисез М5
мисезлек М5
ми сүрүе М5, С9
ми тартмасы М5
ми тартмасызлар М5
ми тышчасы М5, Т37
мөгезбаш Б4
мөгезборын Б17
мөгез катлау тышчасы Т37
мөгезле чыпчык борыны Б17
мөгез тешле балык Т18
муен М8
муенлы М8
муеннан М8
муенса М8
муенсалы М8
муенсасыз М8
муенсыз М8
муенсызлану М8
муентык М8
муенчак М8
муенчаклау М8
муенчаклы М8
муенчаклы кобра М8
муенчаксыз М8
муллабаш Б4
мускул М9
мускул җепселе тышчасы М9, 

Җ1, Т37
мускуллы М9
мускулсыз М9
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мускул тукымасы М9, Т31
мускул үсентесе М9
мыегаяклылар М10, А10
мыек М10
мыекбай М10
мыеклач М10
мыеклач балыклар М10
мыеклач коңгыз М10
мыеклач коңгызлар М10
мыеклач төн ярканаты М10
мыеклач чикерткә М10
мыеклы М10
мыеклы балык М10
мыексыз М10
мыекча М10
мыекчалы М10
мыекчан М10
мыекчасыз М10
мыекчасызлар М10
мыекчыл М10

Н
надырбаш Б4
наратбаш Б4
наратбашсыманнар Б4
наратбашчалар б4
нарат мыеклачы М10
нәдербаш Б4
нәзек эчәк Э3
нәни көрәнтеш Т18 
нәфис тукранбаш Б4
нерв Н1
нерв җепселе Н1, Җ1
нерв җепселе тышчасы Н1, Җ1
нерв күзәнәге Н1, К24
нервландыру Н1

нервлану Н1
нервлы Н1
нервлылык Н1
нервсыз Н1
нерв төене Н1, Т24 
нерв тукымасы Н1, Т31
нерв үзәге Н1
нечкә аяк А10
нечкә аяклы йомран А10
нечкә мамыкбаш Б4
нечкә мыеклы дөябаш М10, Б4
нечкәкорсак юл чебене К19
нечкә эчәк Э3 
норвег тәпичәсе Т12

О
оеш башаклы айравык печән Б4
озынаяк А10
озынаяклар А10
озынаяклы озынборын А10, Б17
озынборын Б17
озын борынлы чумгалак Б17
озынборыннар Б17
озынборынча Б17
озын койрыклы ябалак К17
озынмыекчалар М10
озынтабанлылар Т1
озынча ми М5
орчык О1 
орчыкбаш О1, Б4
орчыклы О1
орчыклык О1
орчык пальмалар О1
орчык сөяге О1, С6
орчыксыз О1
орчыкча О1
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оч I О2, II О3
оча О4
оча башы О4, Б4
оча башы сөяге О4, Б4, С6
оча-бот буыны О4, Б20, 26
очалы О4
оча сөяге О4, С6
очасыз О4
очлайма О2
очлам О2
очландыру О2
очлану О2
очлап I–II О2
очлау О2
очлашу О2
очлаю О2
очлы О2
очлы башлы бака О2, Б4
очлык О2
очлыклар О2
очлыпый О2
очлы яфрак О2
очсыз I–II О2
очсыз-кырыйсыз О2
очсызлану О2
очсызлы О2
очсызлык О2
очташ О2

Ө
өзәңге сөяк С6
өс-баш Б4
өс-йөз Й5
өске ирен кереше И4, К12
өске казналык К3 
өстәмә нерв Н1

өчаяк А11
өчәрле нерв Н1
өч бармаклы тукран Б1
өчбуын Б26
өчбуынлы Б26
өч япьле нерв Н1

П
пәйгамбәр сакалы С1
пәрәвезле муллабаш Б4 
пәри акбашы Б4 
пепсин бизе Б12
песи табан Т1 
печәнашарлар А7 
пирамидаль меңбаш Б4
пластинкамыеклылар М10
плевра П1
плевралы П1
плеврасыз П1
прескотт йонлы көпшәсе Й2
простатик биз Б12

Р
рюйш еланбашы Б4

С
саз акбашы Б4
саз йончасы Й2
саз күгәрчене күзе К24
саз күзлуты К24
сазлык озынаягы А10
саз наратбашы Б4
сакал С1
сакалбай С1
сакалдырык С1
сакаллы С1
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сакаллы гриф С1
сакаллы ябалак С1
сакал-мыек С1, М10
сакалсыз С1
сакалтай С1
сакал тамыр С1, Т8
сандал сөяк С6
саңагаяк А10
саңакаяклылар А10
сарыбаш Б4
сары борынлы (нәфис) аккош Б17
сары җелек Җ2
сары йонча Й2
сары корташар А7
сарык күзе К24
сарыкорсак К19
сарытамыр Т8
сары түш Т34
сасы кузаклы сарыбаш Б4
сәйяр нерв Н1
секреция С2
секрецияле С2
секреция нервысы С2, Н1
секрециясез С2
селәгәй С3
селәгәй бизе С3, Б12
селәгәйләнү С3
селәгәйләү С3
селәгәйле С3
селәгәйлек С3
селәгәйсез С3
сеңер С4
сеңерләнү С4
сеңерле С4
сеңерле бәйләвеч С4
сеңерлелек С4

сеңерсез С4
сеңерчә С4
сеңерчәле С4
сеңерчәсез С4
серкәбаш Б4
сигәк С5
сигәкләү С5
сигәклек С5
сигезаяк А10
сигезаяклылар А10
сигезкүз сөяге К24, С6
сигмасыман эчәк Э3
сидек С5
сидек ачу С5
сидек куыгы С5
сидекле С5
сидексез С5
сидекчә С5
сидек юлы С5
сидерткеч С5
сидертү С5
сидерү С5
сизү нервысы Н1
сирәк йонча Й2
сирәк күгәрчен күзе К24
сиртмәкойрык К17
сию С5
солыбаш Б4
соргылт чәчбай Ч2
соры яңаклы чомга Я1
сөмбаш Б4
сөт теше Т18
сөяк С6
сөякара С6
сөяк җелеге С6, Җ2
сөякләнү С6
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сөякләч С6
сөякләчләнү С6
сөякләчлек С6 
сөякле С6
сөякле балыклар С6
сөяк өсте сүрүе С6, 9
сөяк-санак С6
сөяк-саяк С6
сөяксез С6
сөяк тукымасы С6, Т31
сөякчән С6
сөякчәнлек С6
сөякче С6
сөякчел С6
сөякчелләнү С6
сөял С7
сөялаяклылар С7, А10
сөялләнү С7
сөялле С7
сөялсез С7
сөялсыман ми С7, М5
су балтырганы Б2
субашы Б4
су буе наратбашы Б4
суганбаш Б4
суган тамырлы кыңгырау чәчәк Т8
суганчалы йонча Й2
сукыркүз үлән К24
су кырыгаягы А10
сукыр эчәк Э3
сулыш мускулы М9
су тузбашы Б4
сүл С8
сүлләнү С8
сүлле С8
сүлсез С8

сүрү С9
сүрүле С9
сүрүсез С9
сыеркойрык К17
сыер күзе К24
сыерчык күзе К24
сыйрак С10
сыйрак-ашык буыны С10, А9, Б26
сыйраклы С10
сыйрак сөяге С10, 6
сыйраксыз С10
сырт С11 
сырт йөзгече С11
сыртлап С11
сыртлы С11
сыртлык С11
сырт сөяге С11, 6
сыртсыз С11
сыртта С11
сырттан С11
сыртча С11

Т
табан I Т1, II Т2, III Т3
табан асты Т1
табан балыгы Т2
табанбалык Т2
табан биле Т1, Б13
табандырык Т1
табанлау Т1
табанлы I Т1, II Т2
табанлык I–II Т1
табан сөяге Т1, С6
табансыз I Т1, II Т2
табан-табан Т1
табантын Т3
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табанча Т1
табанчалау Т1
табанчалы Т1
табанчасыз Т1
тавискүзләр К24
тавык күзе К24
талак I Т4, II Т5
талакдар Т4
талак итү Т5
талак кылу Т5
талаклау Т5
талаклы Т4
талаксыз Т4
талак үләне Т4
тамак I Т6, II Т7
тамак алды Т6
тамак алмасы Т6
тамак асты Т6
тамак бакасы Т6
тамак бизе Т6, Б12
тамакай Т6
тамакайлану Т6
тамаклану Т6
тамаклы I Т6, II Т7
тамаклык Т6
тамакса Т6
тамаксалы Т6
тамаксасыз Т6
тамаксау Т6
тамаксыз I Т6, II Т7
тамак төбе Т6
тамакча Т6
тамакчалы Т6
тамакчасыз Т6
тамак чокыры Т6
тамыр I Т8, II Т9

тамыравызлылар Т8, А1
тамыразык Т8
тамыр алу Т8
тамырасты Т8
тамырашар Т8, А7
тамыраяклылар Т8, А10
тамыр бете Т8
тамырдаш Т8
тамырдашлык Т8
тамыр җәю Т8
тамыр җибәрү Т8
тамыр кайнату Т8
тамырлану Т8
тамырлашу Т8
тамырлык I Т8, II Т9
тамырлык итү Т9
тамырсабак Т8
тамырсабаклы сарут Т8
тамыр-тобыр Т8
тамыр-томыр Т8
тамыр тышчасы Т8, 37
тамырча Т8
тамырчалы Т8
тамырчасыз Т8
тамыр чире Т8
тамырчыл Т8
танау Т10
танау асты Т10
танаулы Т10
танау сөяге Т10, С6
танаусыз Т10
таракбаш Б4
тарак мыеклы шыртлавык М10
тараксыман арышбаш Б4
тармаклы наратбаш Б4
тармакмыеклылар М10
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тар яфраклы җикәнбаш Б2
тар яфраклы йонча Й2
тар яфраклы күкебаш Б4
тар яфраклы кырыкбуын Б24
татлы тамыр Т8
тау тамыры Т8
тау тукранбашы Б4
ташаяк А11
ташбаш Т4
ташбаш балыклар Б4
тәкә сакалы С1
тәлгәшсыман биз 12
тәмлетамак Т6
тәм (сизү) нервысы Н1
тән Т11
тәндөреслек Т11
тән җәзасы Т11
тәнҗылыткыч Т11
тәнкисәр Т11
тәнкискеч Т11 
тәнләнү Т11
тәнле Т11
тәнсакчы Т11
тән сакчысы Т11
тән тәрбиясе Т11
тән төзелеше Т11
тән хезмәте Т11
тәнчекләр Т11
тәңкәтирелеләр Т22
тәпи Т12
тәпи басу Т12
тәпигә китү Т12
тәпи йөрү Т12
тәпиләү Т12
тәпи-тәпи Т12
тәпичә Т12

тәрәт Т13
тәрәт итү Т13
тәрәтләү Т13
тәрәтле Т13
тәрәтсез Т13
тез Т14
тез асты Т14
тез асты мускулы Т14, М9
тез асты сеңере Т14, С4
тез башы Т14, Б4
тез буыны Т14, Б24
тездән Т14
тез калкынчыгы Т14
тез капкачы Т14 
тез күзе Т14, К24
тез күмәче Т14
тезләндерү Т14
тезләнү Т14
тел I Т15, II Т16
тел агы Т15
телазар Т15 
тел асты бизе Т15, Б12
тел асты мускулы Т15, М9
тел асты нервысы Т15, Н1
тел асты сөяге Т15, С6
теләгәнчә Т15
теләк Т15
теләктәш Т15
теләктәшле Т15
теләктәшлек Т15
теләктәшлелек Т15
теләктәшсез Т15
теләктәшсезлек Т15
теләктәшче Т15
теләкче Т16
теләнү Т15
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теләнүчән Т15
теләнче Т15
теләнчеләнү Т15
теләнчеләү Т15
теләнчелек Т15
теләү I Т15, II Т16
теләүлек Т16
телбалык Т15
тел белгече Т15
тел белеме Т15
телбизәк Т15
телбистә Т15
телбистәлек Т15
тел бистәсе Т15
телбистәчелек Т15
телгәч Т15
телгеч Т15
тел гыйлеме Т15
телдән Т15
телдәнге Т15
телдәр Т15
телдәрләнү Т15
телдәрлек Т15
телем Т15
телемләп Т15
телемләү Т15
телемле Т15
телемсез Т15
телем-телем Т15
теленмә Т15
теленмә баллут Т15
теленмәле Т15
теленү Т15
тел-йоткылык нервысы Т15, Й2, Н1
тел кереше Т15, К12
телләнү Т15

телләү Т15
телләшү Т15
телләшүчән Т15
телле-телле Т15
телле-тешле Т15, 18
телмә Т15
телмәканатлылар Т15
телмәкәр Т15
телмәкәрлек Т15
телмәкер Т15
телмәкерлек Т15
телмәр Т15
телмәрче Т15
телмәт Т15
телмә-телмә Т15
телмәтлек Т15
телсез Т15
телсезләнү Т15
телсезлек Т15
телсез-өнсез Т15
телсез-чукрак Т15
тел тартыгы Т15
тел-тел Т15
тел-теш Т15, 18
тел-тешле Т15, 18
тел-тешсез Т15, 18
тел-төркем Т15
телү Т15
телчән Т15
телчәнләнү Т15
телчәнлек Т15
телче Т15
телчек Т15
телчелек Т15
тереклек тамыры Т8
терсәк Т17
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терсәк буыны Т17
терсәкләнү Т17
терсәкләшү Т17
терсәкле Т17
терсәклек Т17
терсәк сөяге Т17, С6
терсәксез Т17
терсәкче Т17
теш Т18
теш агачы Т18
тешәвеч Т18
тешәвечле Т18
тешәвечсез Т18
тешәгеч Т18
тешәгечле Т18
тешәгечсез Т18
тешәк Т18
теш әнисе Т18
тешәү I–II Т18
тешәүле Т18
тешәүле тәкәмөгез Т18
теш бакасы Т18
теш казнасы Т18, К3
теш камашу Т18
тешкара Т18
теш карасы Т18
теш кариесы Т18
теш корты Т18
тешләвек алтынкүз Т18, К24
тешләвеч Т18
тешләвечле Т18
тешләвечсез Т18
тешләгеч Т18
тешләгечле Т18
тешләгечсез Т18
тешләк I–II Т18

тешләкләнү Т18
тешләм Т18
тешләү Т18
тешләшү Т18
тешле Т18
тешле кит Т18
тешле тәгәрмәч Т18
тешле-телле Т18, 15
тешле-тешле Т18
тешле-тырнаклы Т18, 36
тешле чебен Т18
тешсез Т18
тешсез әкәм-төкәм Т18
тешсез әкәм-төкәмнәр Т18
тешсезлек Т18
тешсез моллюск Т18
тешсыман кукуруз Т18
теш-тырнак Т18
теш уты Т18
теш үзәге Т18
тешчә Т18
тешчәле Т18
тешчәсез Т18
тигезкерфеклеләр К13
тизәгашар Т19, А7
тизәк Т19
тизәкләү Т19
тизәкле Т19
тизәклек Т19
тизәксез Т19
тизәк сугу Т19
тимгелле күке яше Я7
тимгелле төертамыр Т25, 8
тимгелле түндербаш Б4
тимераяк А10
тимер тигәнәксыман муллабаш Б4
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тир I Т20, II Т21
тир авыруы Т20
тир бизе Т20, Б12
тире I Т22, II Т23
тиреашар Т22, А7
тиреҗияр Т22
тире-йон Т22, Й2
тире-йон коңгызлары Т22, Й2
тиреле Т22
тиресез Т22
тиречә Т22
тирече Т22
тиречек Т22
тиречелек Т22
тире-яры Т22, Я3
тир кату Т20
тирләп пешү Т20
тирләп чыгу Т20
тирләткеч Т20
тирләтү Т20
тирләү Т20
тирләү-пешү Т20
тирләүчән Т20
тирләүчәнлек Т20
тирле Т20
тирлек Т20
тирсез Т20
тир тозы Т20
тир хастасы Т20
тирчән Т20
тирчәнлек Т20
тир чире Т20
тишекколак К18
тишеккүз К24
тозлак кашкарые К10
томшыкбашлылар Б4

тонык күкебаш Б4
тонык үләксәашар Ү2, А7
торнабаш Б4
тоташтыргыч тукыма Т31
төен Т24
төенләндерү Т24
төенләнеш Т24
төенләнү Т24
төенләү Т24
төенле Т24
төенсез Т24
төенчәк Т24
төенчек Т24
төер Т25
төерелү Т25
төерем Т25
төеремләнү Т25
төеремле Т25
төеремсез Т25
төерләнү Т25
төерле Т25
төерлеләнү Т25
төерлелек Т25
төерсез Т25
төер тамыр Т25, 8
төер тамырчалар Т25, 8
төерчек Т25
төерчекләнү Т25
төерчекле Т25
төерчеклелек Т25
төерчексез Т25
төз сарыбаш Б4
төз тәпичә Т121
төймәбаш Б4
төк Т26
төкерек Т27
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төкерек бизе Т27, 12
төкерекләү Т27
төкерекле Т27
төкерексез Т27
төкерек үләне Т27
төкерекчән Т27
төкерткеч Т27
төкертү Т27
төкерү Т27
төкләнү Т26
төкләч Т26
төкләч тал Т26 
төкле Т26
төкле аяклылар Т26, А10
төкле аяклы ябалак Т26, А10
төкле вика Т26
төклегән Т26
төкле каеккузак Т26
төкле казналыклылар Т26, К3
төкле канатлы Т26
төкле канатлылар Т26
төклеки Т26
төкле күбәләк Т26
төкле күзлут Т26, К24
төкле күрән Т26
төкле кылган Т26
төкле кырлак Т26
төкле кырлыган Т26
төклелек Т26
төкле миләүшә Т26
төкле сарут Т26
төкле суалчаннар Т26
төкле тигәнәкчек Т26
төклетура Т26
төкле шепкән Т26
төкле ялтыракбаш Т26, Б4

төкле ярабай Т26
төкле яфраклы казаяк Т26, А10
төксә II Т26
төксәләү Т26
төксәле Т26
төксәсез Т26
төксел Т26
төкселлек Т26
төксем Т26
төксемле Т26
төксемсез Т26
төкчә Т26
төкчәле Т26
төкчәлеләр Т26
төкчәлелек Т26
төкчәсез Т26
төлке койрыгысыман сүсәнәк К17
төлкекойрык К17
төмән башы Б4
төрән Т28
төрәнле Т28
төрән сабан Т28
төрән сөяге Т28, С6
төрәнсез Т28
төрән тактасы Т28
төрлекерфеклеләр К13
төс-баш Б4
төс-бит Б4
төче тамыр Т8
трансильвания ярмабашы Б4
трахея Т29
трахеялы Т29
трахеясыз Т29
тубык Т30
тубыка Т30
тубык башы Т30
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тубык буыны Т30, Б26
тубыклану Т30
тубыклы Т30
тубык сөяге Т30, С6
тубыксыз Т30
тубыктан Т30
тубылдырык Т30
тузбаш Б4
тузгакбаш Б4
тукмакбаш Б4
тукранбаш Б4
туку I Т31, II Т32, III Т33
тукувыч Т33
тукучы Т31
тукучылык Т31
тукылдык Т31
тукылу Т31
тукым I Т31
тукыма Т31
тукыр кош Т31
тукыш I Т32, II Т33
тук эчәк Э3
тулы булмаган тешлеләр Т18
тумарбаш Б4
тумыркабаш Б4
тумырткабаш Б4
тупыйбаш Б4
туры керпебаш Б4
туры тәпичә Т12
туры эчәк Э3
туфрак күбаяклары А10
түбәнге теш-теш мускул Т18, М9
түгәрәкавызлылар А1
түгәрәк башаклы сазлавык уты Б4
түндербаш Б4
түш I Т34 – II Т35

түшбикә Т34
түш җеп Т34
түшелдерек Т34
түшке аел Т34
түш-калкансыман мускул Т34, 

К6, М9
түш кесә Т34
түшле Т34
түшлек Т34
түш сөяге Т34, С6
түшсез Т34
түш-тел асты мускулы Т34, 15, 

М9
түш-умрау-имчәксыман мускул 

Т34, У1, И1, М9
тырнавыч Т36
тырнавычлы Т36
тырнавычсыз Т36
тырнак Т36
тырнак гөл Т36
тырнакгөлчәләр Т36
тырнаклау Т36
тырнаклы Т36
тырнаклы гөл Т36
тырнаклылар Т36
тырнаксыз Т36
тырнак тәпилеләр Т36, 12
тырнак тояклылар Т36
тырнак-тырнак с.
тырнак уты Т36
тырнау Т36
тырпа акмыек М10
тычканкойрык К17
тычканкойрыклар К17
тычкан колагы К18
тыш I Т37, II Т38
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тышкары I Т37, II Т38
тышкы Т37
тышкы колак К18
тышкы почмак Т37
тышкы секреция бизе Т37, С2, Б12
тышлама Т37
тышламалы Т37
тышламасыз Т37
тышлау Т37
тышлы Т37
тышлык Т37
тышлыклы Т37
тышлыксыз Т37
тышмак I Т37, II Т38
тышсыз Т37
тыштан Т37
тышча Т37

У
укбаш Б4
укборын Б17
умрау асты У1
умрау сөяге У1,С6
умыртка У2
умырткаара У2
умырткаара диск У2
умыртка баганасы У2
умыртка җелеге У2
умыртка каналы У2
умырткалы У2
умырткалык У2
умырткалылар У2
умыртка сөяге У2, С6
умырткасыз У2
умырткасызлар У2
унаяклы кысла А10

унбашы Б4
уникеилле эчәк Э3
урман йончасы Й2
урман наратбашы Б4
урта бармак Б3
урта колак К18
урта көрәнтеш Т18
уртакул К20
урта ми М5
урт теш Т18
утрак У3
утраклану У3
утраклык У3
утракса У3
утракса нервысы У3, Н1
утракса сөяге У3, С6
утрак сөяге У3, С6
уттәнлеләр Т11
утыргыч У3
утыргычлы У3
утыргычсыз У3
утырдаш У3
утырдашчы У3
утырма I–II–III У3
утырмалы У3
утырмачы У3
утырткыч У3
утыртма У3
утырту У3
утыру У3
утыручан У3
утырыш У3
утырышчы У3
уч У4
учлам У4
учлап У4
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учлау У4
учма У4
учмалау У4
учмарлау У4
уч сөяге У4, С6
уч төбе У4
уч-уч У4

Ү
үгез күзе К24
үгез теле Т15
үзәк нерв системасы Н1
үзбаш Б4
үкчә Ү1
үкчә арты Ү1
үкчәле Ү1
үкчә мускулы Ү1, М9
үкчә өсте сөяге Ү1, С6
үкчәсез Ү1
үкчә сеңере Ү1, С4
үкчә сөяге Ү1, С6
үләксә Ү2
үләксәашар Ү2, А7
үләксәашар коңгызлар Ү2, А7
үләксә ашаучы Ү2, А7
үләксә коңгызы Ү2
үләксә кошлары Ү2
үләксәлек Ү2
үләр-үлмәс Ү2
үләт Ү2
үләтләү Ү2
үлгән Ү2
үлгәнче Ү2
үле Ү2
үлек I–II Ү2
үлекләндерү Ү2

үлекләтү Ү2
үлекләү Ү2
үлекле Ү2
үлексез Ү2
үлем Ү2
үлем-бетем Ү2
үлем-җитем Ү2
үлем-китем Ү2
үлемсез Ү2
үлемсезлек Ү2
үлемтек Ү2
үлеп Ү2
үлеш Ү2
үлмә Ү2
үлмәс Ү2
үлү Ү2
үңәч Ү3
үңәчле Ү3
үңәчсез Ү3
үпкә I Ү4, II Ү5
үпкә авыруы Ү4
үпкә-бавыр Ү4, Б1
үпкә-кинә Ү5
үпкә куыкчыгы Ү4
үпкәләтү Ү5
үпкәләү Ү5
үпкәләшү Ү5
үпкәле I Ү4, II Ү5
үпкә пәрдәсе Ү4
үпкә-сапка Ү5
үпкәсез I Ү4, II Ү5
үпкә сүрүе Ү4, С9
үпкә үләне Ү4
үпкәчән Ү5
үпкәчел Ү5
үпкә чире Ү4
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үпкә ярысы Ү4, Я3
үрдәкборын Б17
үрмәле казаяк А10
үт Ү6
үт капчыгы Ү6
үт куыгы Ү6
үтләтү Ү6
үтләү Ү6
үтләшү Ү6
үтле Ү6
үтле гөмбә Ү6
үтсез Ү6
үт сыекчасы Ү6

Ф
фил колагы К18
фин күз уты К24

Х
хордабашлылар Б4
хуш исле башак Б4
(хуш) исле йонлы көпшә Й2

Ч
чабыр чәчәкле еланбаш Б4
чаккыч казаяк А10
чалмабаш Б4
чалмабашчалар Б4
чатлы койрыклар К17
чаян койрыгы К17
чәйнәлгән сарыбаш Б4
чәйнәү мускулы М9
чәкәл буыны Ч1, Б26
чәкәл сөяге Ч1, С6
чәкәл үкчә сөяге буыны Ч1, 

Ү1, С6, Б26

чәкәнбаш Б4
чәнти бармак Б3
чәнчә бармак Б3
чәч Ч2
чәч аермасы Ч2
чәч алу Ч2
чәч алучы Ч2
чәчәкашар А7
чәчәк йомшактәне Т11
чәчбаг Ч2
чәчбашлар Ч2, Б4
чәчбәй Ч2
чәчби Ч2
чәч бөтеркәсе Ч2
чәч җибәрү Ч2
чәчкап Ч2
чәчкерче Ч2
чәчкойар Ч2
чәчле Ч2
чәчле гигрометр Ч2
чәч мае Ч2, М1
чәч өретү Ч2
чәч пәкесе Ч2
чәчсыман кылган Ч2
чәчсыман су кәбестәсе Ч2
чәчтамыр Ч2, Т8
чәчтараш Ч2
чәчтарашлык Ч2
чәчтәңкә Ч2
чәч толымы Ч2
чәчүле кандала үләне К7
чәчүле(к) күгәрчен түше Т34
чәчүлек тукранбаш Б4
чәчүргеч I–II Ч2
чәч үргече Ч2
чәч юлы Ч2
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челтәркойрык К17
челтәрсыман сөяк С6
черки шәрә бизлеге Б12
чигә Ч3
чигәле Ч3
чигә мускулы Ч3, М9
чигәсез Ч3
чигә сакалы Ч3
чигә сөяге Ч3, С6
чигә чәче Ч3, 2
чигә чөй Ч3
чирәмле ешкул К20
чирәмле күгәрчен күзе К24
читкә каратучы нерв Н1
чокырсыман буын Б26
чөйсыман сөяк С6
чөйсыман яфраклы аю табаны Т1
чуартүш Т34
чукмар Ч4
чукмарбаш I – II Ч4, Б4
чукмарлау Ч4
чукмарлы Ч4
чукмар мыеклы күбәләк Ч4, М10
чукмар сөяге Ч4
чукмарсыз Ч4
чукмар үлән Ч4
чукмар чокыры Ч4
чукрак-телсез Т15
чуктамыр Ч4
чүкечбаш Б4
чүкечбаш акулалар Б4
чүкеч башлы акула Б4
чүкечбашлылар Б4
чүкеч сөяк С6
чүмечбаш Б4
чүплек кандала үләне К7

чыгырсыман буын Б26
чыгырсыман нерв Н1
чыпчык аягы А10
чыпчык борыны Б17

Ш
шайтан сакалы С1
шакмак сөяк С6
шалкантамыр Т8
шайтан тырнагы Т36
шәрә бизлек Б12
шәрә төче тамыр Т8
шеббуйсыман сарыбаш Б4
шеш I Ш1, II Ш2
шеш гөле Ш1
шешек Ш1
шешенке Ш1
шешенкеләнү Ш1
шешенкелек Ш1
шешенү Ш1
шешенүле Ш1
шешке Ш1
шешләү Ш2
шешле I Ш1, II Ш2
шешмә Ш1
шешмәк Ш1
шешмәкләнү Ш1
шешмән Ш1
шешсез I Ш1, II Ш2
шештамыр Ш1, Т8
шештергеч Ш1
шештерү Ш1
шешү Ш1
шешүле Ш1
шикле ачы тамыр Т8
шикле кәҗә сакалы С1
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шикле чаккыч тамыр Т8
шомаборынлылар Б17
шома күз уты К24
шома мускул М9
шома тузбаш Б4
шөпшә ашар А7
шуышма тукранбаш Б4
шүре сөяк С6

Ы
ыргакбашлар Б4
ыргаксыман сөяк С6

Э
эверсыман муллабаш Б4
элпә Э1
элпәканатлылар Э1
элпәле Э1
элпәсез Э1
элпәчәчәклеләр Э1
энәкорсак К19
энәкорсаксыманнар К19
энәтирелеләр Т22
эпителиаль тукыма Т31
эрекүзчек К24
эрен Э2
эрен җыю Э2
эренләү Э2
эренле Э2
эренсез Э2
эскәккойрыклар К17
этбашлы ярканат Б4
эт борыны Б17
эт канэчкече К7, Э3
эт тырнагы Т36
эт эчәге Э3

эфферент нерв җепселе Н1, Җ1
эч Э3
эчәк Э3
эчәк-карын Э3, К8
эчәккуышлылар Э3, К23
эчәклек Э3
эчәк-бавыр Э3, Б1
эч-бавыр Э3, Б1
эч-баш Э3, Б4
эчендә Э3
эченнән Э3
эче-тышы Э3, Т37
эчйомшарткыч Э3
эч йомшарткыч җитен Э3
эч йомшару Э3
эч-карын Э3, К8
эчкәре Э3
эчке I–II Э3
эчке авырулар Э3
эчкегә сабышу Э3
эчке колак Э3, К18
эчкелек Э3
эчке почмак Э3
эчкерле Э3
эчкерлелек Э3
эчкерсез Э3
эчкерсезлек Э3
эчке сәүдә Э3
эчке секреция Э3, С2
эчке секреция бизе Э3, С2, Б12
эчке сөйләм Э3
эчке сулар Э3
эчке сыну Э3
эчкече Э3
эчкечелек Э3
эчке янулы двигатель Э3
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эч кибү Э3
эч китү Э3
эчләп Э3
эчләү Э3
эчле Э3
эчлек Э3
эч пәрдәсе Э3
эч пошу Э3
эчпошыргыч Э3
эч пошыру Э3
эчсез Э3
эч сыеклаткыч җитен Э3
эчтәлек Э3
эчтәлекле Э3
эчтән Э3
эч төшү Э3
эчү Э3
эчү (эчке мәҗлесе) Э3
эчү-тарту Э3
эчүче Э3
эчүчелек Э3

Ю
юан мыеклы яңгыр кигәвене М10
юан эчәк Э3
юкабаш Б4
юлбашчы Б4
юлбашчылык Б4
юлбашчылык итү Б4

Я
ябалакбаш Б4
ябышкак тузгакбаш Б4
язгы әвернә уты Ә1
яланаяк А10
яланаяклы А10

яланаяктан А10
яланбаш Б4
яланбашлы Б4
яланкул К20
ялантән Т11
ялантәпи Т12
ялган сүрү С9
ялтыракбаш Б4
ялтырбаш Б4
ялтыр кара озынаяк А10
яман шеш Ш1
янбаш Б4
янбаш сөяге Б4, С6
яңак Я1
яңак калкымы Я1
яңаклау Я1
яңаклы Я1
яңак сөяге Я1, С6
яңаксыз Я1
яңак тамыры Я1, Т8
яңак чыгынтысы Я1
яңгыравык озынборын Б17
япмалы сарыбаш Б4
япония аккүзчеге К24
яралгы Я2
яралгы капчыгы Я2
яралгы сүрүе Я2, С9
яралу Я2
ярмабаш Б4
ярмабашлы меңьяфрак Б4
ярмабаш печән Б4
ярмалы баш Б4
яры I Я3, II Я4
ярылы Я3
ярысыз Я3
яссы табанлылык Т1



– 158 –

яубашы Б4
яфрагашарлар А7
яфракаяклар А10
яфраксыз иренләч ут И4
яше-карты Я5
яшелбаш Б4
яшел кыллы башак Б4
яшь I Я5, II Я6, III Я7
яшь бизе Я5, Б12
яшь-җилбәзәк Я6
яшь-җилкенчек Я6
яшь капчыгы Я5
яшьләй Я6
яшьләнү Я5

яшьләрчә Я6
яшьләтә Я6
яшьле I Я5, II Я7
яшьлек I Я6, II Я7
яшьле-картлы Я6
яшьли Я6
яшьсез Я5
яшьсенү Я6
яшьсетү Я6
яшь сөяге Я5, С6
яшьтәге Я7
яшьтән Я6
яшьтәш Я7
яшьтәшлек Я7
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